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Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnutí MsZ. V zmysle novely 

zákona o obecnom zriadení hlasuje MsZ najskôr o predloženom návrhu programu väčšinou prítomných 

poslancov. Následné návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania MsZ sú schvaľované v zmysle 
novely nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
s c h v a ľ u j e  program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 
 
 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej 
komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku  
4. Správa z vykonanej kontroly 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie návratnej finančnej výpomoci  
6. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. polrok 2020 
7. Návrh na zmenu uznesenia č. 42/2019 prijatého Mestským zastupiteľstvom Mesta Kežmarok dňa  
08. apríla 2019 
8. Návrh na schválenie podmienok návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR 
9. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 
10. Návrh na schválenie Partnerskej dohody o realizácii individuálneho mikroprojetku 
11. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 
 11.1 Energetický audit budov 

 11.2 Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok 

12. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na 
rok 2020 podľa VZN č. 3/2016 
13. Návrh na zmenu výšky dotácie  
14. Návrh na schválenie:  ,,Koncepcia rozvoja športu mesta Kežmarok na obdobie 2020 – 2027“  
15. Návrh na pristúpenie škôl do Spoločného školského úradu v Kežmarku a uzatvorenie zmluvy 
o vytvorení spoločného školského úradu  
16. Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2020 podľa 
VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 
17. Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok  
18. Návrh na predĺženie platnosti  Komunitného  plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2014 – 
2020  do 31.12.2022 
19. Návrh na schválenie nájmu bytu č. 19 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8, Kežmarok 
20. Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej  spoločnosti  Technické služby s.r.o. 
Kežmarok 
21. Návrh na zabezpečenie kompenzácie pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
z dôvodu opatrení a obmedzení štátnych orgánov prijatých v súvislosti so šírením vírusu COVID-19 
22. Zmena v Komisii bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku  
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23. Návrh na prenájom nebytových priestorov: 
 23.1 Návrh na prenájom nebytového priestoru na Hradnom námestí 3 v Kežmarku pre Jozefa 
Potoka, Mučeníkov 18,  Kežmarok 
 23.2 Návrh na prenájom priestorov na vyučovanie tanečného odboru pre ZUŠ Antona Cígera 
v Kežmarku 
 23.3 Návrh na  prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale V. Jančeka a atletickej 
 dráhy na Futbalovom štadióne F1 v Kežmarku Škole umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 
Kežmarok 
 23.4 Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice s poliklinikou, 
Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre Mobila s.r.o., Kežmarok 
 23.5 Návrh na prenájom nebytových priestorov na ul. Petržalská 20-22, Kežmarok pre ERATEAM 
s.r.o., Kežmarok 
 23.6 Návrh na prenájom nebytového priestoru, rozšírenie už jestvujúcich priestorov v nájme 
v objekte Futbalového štadiónu F1, Trhovište 2, Kežmarok pre Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava  
24. Návrh na prenájom časti pozemku pre Jána Šefca, Kežmarok, parc. č. KN-C 7871, k.ú. Kežmarok 
25. Návrh na odpredaj časti pozemkov: 
 25.1 Návrh na odpredaj časti pozemku pre MUDr. Jána Krzysika s manželkou Annou, Kežmarok, 
Janka Jesenského 2448/31, Kežmarok, parc. č. KN-C 3296/6, k. ú. Kežmarok 
 25.2 Návrh na odpredaj časti pozemku pre Juraja Chovaňáka a manž. Gabrielu Chovaňákovú, r. 
Vaľková, Trhovište, 914/38, Kežmarok, novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 3225/2, k.ú. Kežmarok 
 25.3 Návrh na odpredaj časti pozemkov pre Mgr. Pavla Mikulášika, Priekopa 1533/23, Kežmarok 
a Ing. Rastislava Džadoňa, Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica, novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 
643/5, k.ú. Kežmarok  
 25.4 Návrh na odpredaj časti pozemku pre Ing. Petra Regináča, Mlynárska 1581/18, Košice – Juh,  
Ing. Slavomíra Regináča, Krivá 1042/12, Košice – Juh, Mgr. Tomáša Regináča, Žltá 3960/11, Bratislava – 
Petržalka, novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 7039/101, k.ú. Kežmarok 
26.  Návrh na prenájom pozemku pre GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, par. 
C-KN č. 9492/5, k.ú. Kežmarok 
27. Návrh na odpredaj pozemkov: 
 27.1 Návrh na odpredaj pozemku pre GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, 
parc. C-KN č. 9492/5, k.ú. Kežmarok 
 27.2 Návrh na odpredaj pozemku pre Petra Gábora s manželkou Simonou, Továrenská 31, 
Kežmarok, parc. č. KN-C 2402/9, k.ú. Kežmarok 
 27.3 Návrh na odpredaj pozemkov pre Mgr. Pavla Mikulášika, Priekopa 1533/23, Kežmarok a Ing. 
Rastislava Džadoňa, Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica, parc. C-KN č. 648 a parc. C-KN 649/1, 
k.ú. Kežmarok  
28. Návrh na zriadenie vecného bremena: 
 28.1 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Tatranskú mliekareň, a.s, Kežmarok na uloženie 
STL plynovodu na parcelách KN-E 6683/2, 6761/3 a 6615, k.ú. Kežmarok 
 28.2 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok na 
uloženie inžinierskych sietí, STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky na pozemku parc. č. 
KN-C 450/1, k.ú. Kežmarok  
 28.3 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Mgr. Dášu Arpášovú, Weilburská 2396/1, Kežmarok, 
na časti pozemkov parc. E-KN č. 6641/2, parc. E-KN č. 1200, k.ú. Kežmarok  
 28.4 Návrh na zriadenie vecného bremena pre Slávku Jefanovovú a Viktora Jefanova, Kukučínova 
2447/34, Kežmarok, na časti pozemkov parc. C-KN č. 8979, parc. C-KN č. 8992, k.ú. Kežmarok  
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29. Návrh na zrušenie uznesenia: 
 29.1 č. 71/2019 zo dňa 25.04.2019 - AT AGROTURIEC, spol. s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava 
29.2 č. 70/2019 zo dňa 25.04.2019 - SEVERKA KEŽMAROK s.r.o., Garbiarska 19, Kežmarok 
 29.3 č. 365/2019 zo dňa 12.12.2019 – obec Ľubica 
30. Návrh na doplnenie uznesenia:  
 30.1 č. 159/2019 - Anton Džubas, Poľná 2128/83, Kežmarok 
(stavba: „Predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie Nad traťou 1, Kežmarok“) 
 30.2 č. 99/2020, 100/2020 – Bytový dom, Gen. Štefánika 23-25, Kežmarok 
(stavba: „Vodovodná prípojka pre bytový dom Gen. Štefánika 23-25, súp. č. 913, Kežmarok, na pozemku 
parc. C-KN č. 758, k.ú. Kežmarok“) 
31. Návrh na zmenu uznesenia č. 206/2019 - VSD, a.s., Mlynská 31, Košice 
(stavba: „Bytový dom, ul. Weilburská – stavebný objekt SO- 01-Rozšírenie NN siete“) 
32. Návrh na opakovaný nájom: 
 Gen. Štefánika 1049/14 
 Košická 2466/9 
 Košická 2485/11,13 
 Lanškrounská 2485/3 
 Weilburská 2442/7 
 Košická 2224/12 
 Lanškrounská 2501/1A 
 Lanškrounská 2501/1 
 Košická 2466/5 
 Lanškounská 2527/1B,1C 
33. Návrh na predĺženie nájmu bytov: 
 Košická 2005/10                                                                            
 Priekopa 59A 
 Kostolné námestie 114/11 
34. Návrh na nájom bytu: 
 č. 10, Weilburská 2595/4 
 č. 24, Weilburská 2550/13 
 č.  1,  Lanškrounská 2527/1B 
 č. 15, Lanškrounská 2527/1C 
 č.  1,  Lanškrounská 2501/1 
 č. 15, Košická 2224/12 
 č.  9,  Košická 2466/9 
 č. 16, Lanškrounská 2527/1C 
 č. 23, Weilburská 2550/11 
35. Návrh na prenájom objektu na Slavkovskej 2519/47A v Kežmarku pre rodinu Petra Škovrana 
s manželkou na účely sociálneho ubytovania  
36. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – plechová garáž na ulici Vyšný Mlyn do správy 
rozpočtovej organizácie mesta – Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn  
13, Kežmarok 
37. Predĺženie  účinnosti  PHSR   do 31.12.2022  
38. Rôzne 
39. Interpelácie  
40. Záver  
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Pre potreby rokovania MsZ je potrebné zvoliť alebo určiť dočasné orgány a funkcie. 
 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
v o l í  do návrhovej komisie: 
- Ing. Eleonóru Levickú 
- PhDr. Martu Sabolovú    
 
 
v o l í  do volebnej komisie 
- Mgr. Ondreja Jankuru 
- Jozefa Juhásza 
 
be r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom určených  overovateľov zápisnice:  
- Ing. Janku Gantnerovú 

- PhDr. Andreja Zreľaka 
  
  -  primátorom určenú zapisovateľku 
 p. Veroniku Klukošovskú         
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V Y H O D N O T E N I E 

Stavu plnenia uznesení  prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku ku dňu  1.10.2020 

______________________________________________________________________ 

 

Rok 2017 : 

V priebežnom plnení zostáva  uznesene: č. 300.   

 

Uznesenie č. 300 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo  odkúpenie časti pozemkov v k. ú. 

Kežmarok pre výstavbu cyklochodníka: “Cesta okolo Tatier, úsek k. ú. Kežmarok – 

Huncovce“ do vlastníctva mesta Kežmarok za cenu 1,00 EUR/m2 , od vlastníkov pozemkov 

zapísaných na listoch vlastníctva:  

LV č. 3980: parcela E-KN č. 5237, predpokladaný záber 256 m2  

LV č. 1724 : parcela C-KN č. 5238, predpokladaný záber 32 m2 parcela E-KN č. 5239, 

predpokladaný záber 374 m2 

LV č. 4443: parcela E-KN č. 5241, predpokladaný záber 525 m2 parcela E-KN č. 5384/1, 

predpokladaný záber 153 m2 parcela E-KN č. 5384/2, predpokladaný záber 40 m2 parcela E-

KN č. 5385, predpokladaný záber 154 m2 parcela E-KN č. 5386, predpokladaný záber 197 

m2 parcela E-KN č. 5387, predpokladaný záber 584 m2 parcela E-KN č. 5388, predpokladaný 

záber 8 m2  

LV č. 2972: parcela C-KN č. 5389, predpokladaný záber 649 m2  

LV č. 2782: parcela E-KN č. 5391/1, predpokladaný záber 248 m2  

LV č. 4090: parcela E-KN č. 5421, predpokladaný záber 2608 m2 parcela E-KN č. 5422, 

predpokladaný záber 169 m2. 

 Na zrealizovaní tohto uznesenia sa aj naďalej pracuje. Mesto vypracovalo zmluvy 

o budúcej kúpnej zmluve na majetkovo právne vysporiadanie pozemkov pod budúcim 

cyklochodníkom. Tieto zmluvy boli zaslané spolu 54 fyzickým osobám k preštudovaniu 

a podpísaniu. K dnešnému dňu bolo podpísaných 23 zmlúv. Aj naďalej sa intenzívne rokuje 

s vlastníkmi, ktorí doposiaľ  zmluvy  nepodpísali pretože požadovali vyššiu cenu. Vec 

komplikujú aj iné rôzne okolnosti, ktoré mesto nemôže ovplyvniť a to že vo viacerých  

prípadoch došlo k úmrtiu vlastníkov a preto bude potrebné počkať na právoplatné rozhodnutia 

o dedičstve a potom rokovať s novými vlastníkmi. Tiež niektorí vlastníci medzitým previedli 

pozemky na iné osoby a preto bolo potrebné vypracovať nové zmluvy s novými vlastníkmi, 

ktoré už boli vypracované a zaslané k podpisu, avšak stále sú aj takí vlastníci, ktorí  

nesúhlasia s ponúkanou cenou na m2 a odmietajú podpísať zmluvy.  

 

Rok 2018 : 

V priebežnom plnení zostáva  1  uznesenie: č.  188 
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V danom prípade ide  o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov ich zámenov medzi 

mestom Kežmarok a Rehoľou Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 4, Kežmarok. Pozemky 

vo vlastníctve mesta Kežmarok sa nachádzajú v areáli Rehole a pozemky vo vlastníctve 

Rehole sa nachádzajú pod komunikáciou. Stále prebiehajú pracovné rokovania s Rehoľou, 

ktorá doručila nový nárh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.  

 

Rok 2019 : 

V priebežnom plnení zostáva  11  uznesení: č. 70, 71,  200-204,  261, 335,  337,   

365.    

 

Rok 2020 : 

V priebežnom plnení zostáva  1  uznesenie: č.  30.  

 

Priebežne plnenie uznesení MsZ je veľmi často podmienené objektívnymi 

okolnosťami ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uznesenia splnené. Jedná sa  o uznesenia 

najmä oddelenia majetkoprávneho a správy majetku, oddelenia územného plánu, životného 

prostredia a stavebného poriadku, oddelenia projektov a verejného obstarávania 

a ekonomického oddelenia, ktoré sú často vzájomne podmienené a spolu súvisia,  ich plnenie 

závisí v mnohých prípadoch okrem iného aj od právoplatných rozhodnutí iných orgánov 

štátnej správy, ako aj iných subjektov a ich plnenie ovplyvňujú taktiež časté zmeny právnych 

predpisov a z toho vyplývajúce rôzne obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z týchto zmien 

ktoré priamo súvisia s plnením prijatých uznesení.  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení 

prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  1.10.2020,  za kontrolované 

obdobie roka 2020 a predchádzajúce obdobia. 
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Správa o výsledkoch kontroly 

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

neskorších predpisov,  predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok 

správu o výsledku nasledovnej kontroly :  

 

V zmysle ustanovenia  § 18d ods. 2 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Kežmarok na  1.  polrok 2020, ktorý bol schválený  uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 347/2019  na zasadnutí MsZ konaného dňa 12.12.2019,  ako aj 

na základe ustanovenia  § 18f ods. 1 písm. h/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, bola vykonaná kontrola  dodržiavania hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom 

mesta v rozpočtovej organizácii Mesta Kežmarok  - Centrum voľného času, ul. Gen. Štefánika 

1490/47 za rok  2019, okrem iného aj v nadväznosti na podnet poslanca MsZ v Kežmarku 

Ondreja Jankuru zo dňa 7.2.2020.  

 

Kontrolu vykonal : JUDr. Mgr. Ondrej Teraj 

 

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :  

 

➢ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  

➢ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov,  

➢ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

➢ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

➢ Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

➢ Zákon  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

➢ Zákon  č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, 

➢ VZN č. 11/2018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 

území mesta Kežmarok,  

➢ VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť MŠ, ZUŠ a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok,  

 

Ku kontrole boli predložené a preverené tieto podklady :  

 

1. Pokladničné doklady,  cestovné príkazy za mesiace 1- 12/2019 

2. Dodávateľské faktúry, objednávky za mesiace 1-12/2019 

3. Inventarizačné zápisy za rok 2019 
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4. Zmluvy za rok 2019 

5. Vnútorné predpisy a interné smernice 

6. Veci týkajúce sa PaM, pracovné zmluvy zamestnancov, dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

 

Finančná kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností 

a ich súlad s platnými právnymi predpismi, ako aj vnútornými aktmi riadenia so zameraním 

na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 

prostriedkami v rozsahu preverenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

hotovostných výdavkov z pokladnice a bezhotovostných výdavkov z výdavkového účtu,  

dodržiavanie ustanovení zákona o finančnej kontrole a audite, inventarizácia majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019,  plnenie finančného rozpočtu,  

zverejňovanie informácií podľa zákona o slobode informácií.  

 

Kontrolným orgánom boli od kontrolovaného subjektu vyžiadané originály všetkých 

účtovných dokladov, zmlúv, interných predpisov a iných dokumentov, na základe ktorých 

bola kontrola vykonaná. 

 

Centrum voľného času,  Generála Štefánika 1490/47, Kežmarok  je rozpočtová organizácia 

mesta s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, IČO 

37 938 096.  

 

CVČ je zariadenie pre výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže  

v ich voľnom čase s celoročnou prevádzkou. Výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, športovú a 

inú činnosť uskutočňuje prostredníctvom pravidelnej činnosti, jednorazových alebo 

pravidelne sa opakujúcich podujatí, výchovnej činnosti počas školských prázdnin. 

 

 

Finančné zabezpečenie činnosti CVČ  

 

CVČ ako rozpočtová organizácia mesta Kežmarok hospodári : 

 

- s objemom finančých prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte na kalendárny rok zo 

strany zriaďovateľa z podielových daní na kalendárny rok schválených MsZ  

(Podľa § 7a ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa na účely rozdeľovania výnosu dane z 

príjmov obciam pre centrá voľného času použijú údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov 

veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru 

kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje). 
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- z príspevku na záujmové vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov podľa § 4ae 

zákona č. 597/2003 Z.z.  

( Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi 

školy a zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na záujmové vzdelávanie podľa počtu 

prijatých vzdelávacích poukazov a hodnoty vzdelávacieho poukazu).  V roku 2019 získal 

príspevok za vzdelávacie poukazy v sume 7 437 €.  

 

- VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na činnosť MŠ, ZUŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom 

Kežmarok,  

 

- VZN č. 11/2018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 

území mesta Kežmarok,  

 

- Granty, projekty a iné ( napr. projekt Detského dopravného ihriska, projekt 

ERASMUS + a iné). Organizácia na základe projektu DDI získala finančné 

prostriedky zo ŠR v sume 5 876 €. 

 

Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky. 

 

Rozpočet CVČ na rok 2019 bol  zo strany zriaďovateľa  schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku číslo 294/2018, dňa 13. 12. 2018 v programe 9.3.1 vo výške 166 

 357 € a v programe 9.5 Parlament mládeže v sume 500 €, z toho príjmy rozpočtovej 

organizácie boli plánované v sume 8 600 €. Rozpočtovými zmenami v roku 2019 bol celkový 

rozpočet,  vrátané príjmov CVČ v sume 23 886 € ,  navýšený na sumu 189 336 €.  

 

Celkové výdavky CVČ v roku 2019 predstavovali sumu 189 084,16 €, čo predstavuje plnenie 

na 99,87 %.  

 
Zamestnanci CVČ, počet členov CVČ, počet záujmových útvarov  

 

V školskom roku 2018/2019 boli v CVČ okrem štaturátneho zástupcu zamestnaní 4 interní 

zamestnanci na plný úväzok, z toho 2 pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia  a 2 

nepedagogickí zamestnanci a to ekonómka a upratovačka.  

 

Popis aktivít CVČ vo finančnom roku 2019 : 

 

1. Pravidelná záujmová činnosť : 

 

(krúžky a kluby) k 31.5.2019 ( ukončenie šk. roku 2018/19 : 

- Počer záujmových útvarov: 48 

- Počet členov v krúžkoch :    665 

- Počet žiakov v CVČ :          638 

- Počet externých zamestnancov : 28 
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            (krúžky a kluby) k 15.9.2019 ( zápis v šk. roku 2019/20 : 

- Počer záujmových útvarov: 44 

- Počet členov v krúžkoch :    552 

- Počet žiakov v CVČ :          537 

- Počet externých zamestnancov : 25 

 

2. Príležitostná záujmová činnosť :  

 

- Počet podujatí spolu  : 93 

- Účasť na podujatiach :  5337 

 

3. Dopravná výchova na detskom dopravnom ihrisku :  

 

- Účasť spolu :  1 108 

- Počet hodín vzdelávania : 55 

 

Kontrolou bolo taktiež prekontrolované či zaplatený mesačný príspevok členov CVČ 

navštevujúcich jednotlivé záujmové útvary je v súlade so všeobecnými a internými predpismi. 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s legislatívou 

a rozdiely zistené neboli.  

 

Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  každá obec financuje náklady 

na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času na 

území Slovenskej republiky.  

To znamená, že aj keď obec nemá vlastné centrum voľného času, môže financovať záujmové 

vzdelávanie detí s trvalým pobytom na svojom území v centrách voľného času na území 

svojej obce a aj inej obce. Obec môže financovať náklady na záujmové vzdelávanie 

v centrách voľného času na deti a aj iné osoby do 30 rokov veku vo 

vlastných centrách voľného času, v neštátnych centrách voľného času na deti s trvalým 

pobytom na území obce do dovŕšenia 15 rokov veku.  

 

Členovia CVČ s trvalým pobytom mimo územia mesta Kežmarok  

 

Kontrolou bolo zistené nasledovné: 

 

CVČ vedie evidenciu členov podľa trvalého bydliska a pravidelne nahlasuje zriaďovateľovi 

prostredníctvom  oddelenia školstva, mládeže a športu návštevnosť členov z iných obcí. 

 

V šk. roku 2018/2019 CVČ navštevovalo  57 detí s trvalým pobytom mimo územia 

Kežmarok a to celkovo z 23 obcí a miest, , čo je cca 9 % z celkového počtu detí 

navštevujúcich CVČ. 
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Podľa Správy k záverečnému účtu mesta Kežmarok, ktorú predložilo CVČ vyplýva, že na 

záujmové vzdelávanie detí prispeli iné obce z ktorých deti navštevovali CVČ sumu 4 198 €.  

 
1./ Overenie výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

 

V súlade s § 223 Zákonníka práce zamestnávateľ môže na plnenie svojich úloh alebo 

na zabezpečenie svojich potrieb výnimočne uzatvárať s fyzickými osobami dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej 

činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov).   

 

Ku kontrole boli predložené a preverené tieto podklady :  

 

Jednotlivé písomné dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti a dohody o 

brigádnickej práci študentov za šk. rok 2018/2019 a 2019/2020 s prílohami ( registračné listy 

fyzickej osoby (prihláška a odhláška pre vznik a zánik poistenia v Sociálnej poisťovni 

a zdravotnej poisťovni), výkazy pracovného času zamestnancov,  mzdové doklady a pod. ) 

 

Kontrolné zistenia :  

 

V kontrolovanom období bolo  uzatvorených celkovo 290  dohôd o vykonaní práce, ktoré boli 

spojené s organizáciou okresných kôl postupových súťaží a vedomostných olympiad pre 

žiadov ZŠ, následne obvodných kôl organizovaných za spoluúčasti Okresného úradu, Odboru 

školstva Prešov, ( napr. chemická, matematická, fyzikálna olympiada a iné ), okresných 

športových súťaží pre žiakov ZŠ, SŠ ( atletika, futbal, stolný tenis a iné ),  ďalej bolo 

uzatvorených  54 dohôd pracovnej činnosti, ktoré boli uzatvárané na opakujúce sa činnosti 

a to na vedenie jednotlivých krúžkov a záujmových útvarov, prázdninová činnosť formou 

miestnych alebo pobytových táborov pre deti a mládež  a 12 dohôd o brigádnickej práci 

študentov spojené s organizáciou  aktivít pre deti a mládež ako aj s organizáciou 

celomestských akcií ako sú EĽRO, festival študentského remesla, MDD, Mikuláš a iné.  

 

Kontrola u jednotlivých dohôd bola zameraná  najmä na preverenie skutočnosti, či jednotlivé 

typy dohôd boli uzavreté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonníka práce upravujúcimi 

konkrétny typ dohody, či konkrétne dohody obsahovali povinné náležitosti, či bola správne 

vedená evidencia pracovného času zamestnancov a tiež vyplácanie odmien zamestnancov. 

Ďalej bola kontrola zameraná na výkon finančnej kontroly pri jednotlivých dohodách.  

 

Kontrolou bolo zistené, že zamestnávateľ viedol evidenciu všetkých dohôd prehľadne 

a v poradí v akom boli uzatvárané. Jednotlivé dohody obsahovali zákonom predpokladané 

obsahové náležitosti, pracovný čas zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd 

neprekročil zákonnom stanovený čas hodín u jednotlivých typoch dohôd.  
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Kontrolou mzdových dokladov a výplatných pások nebolo ani v jednom prípade zistené, aby 

bolo zamestnancovi vyplatené za viac hodín, ako bol dojednaný maximálny rozsah práce 

v hodinách v jednotlivých zmluvách.  

Ku kontrole boli predložené Výkazy práce jednotlivých zamestnancov, s ktorými boli 

uzatvorené dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študenta,  aj 

Výkazy práce zamestnancov, s ktorými boli uzatvorené dohody o vykonaní práce, ktoré boli 

náhodným výberom prekontrolované so zistením, že kontrolovaný subjekt si riadne splnil 

prihlasovacie a odhlasovacie povinnosti do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní včas.  

 

Kontrolou zistené nedostatky :  

 

- Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako povinná osoba 

nevykonala v 51 prípadoch pri uzavretí dohody o vykonanej práce základnú 

finančnú kontrolu, čím došlo k porušeniu ustanovenia  § 7 ods. 1/  zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, 

účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich 

priebehu a až do ich konečného zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov 

finančných operácií alebo ich častí.   

V zmysle § 7 ods. 1/  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov : „Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy 

povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami 

uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.“ 

V zmysle § 2 písm. d/ citovaného zákona „finančnou operáciou alebo jej časťou sa rozumie 

príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej 

povahy“ 

V zmysle § 6 ods. 2/  citovaného  zákona „ Za vykonanie finančnej kontroly zodpovedá 

štatutárny orgán orgánu verejnej správy“. 

 

- Ďalej bolo zistené, že v 9 prípadoch na výplatných listinách v mesiacovh 10/2019 

a 11/2019 síce bola vykonaná finančná kontrola, avšak táto nebola vykonaná dôsledne 

v zmysle § 7ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, nakoľko pri podpisoch 

chýbali údaje s uvedeným mena a priezviska osôb, ktoré túto finančnú kontrolu 

vykonali, hoci bola vykonaná oprávnenými osobami.  

 

- v dvoch prípadoch pri dohodách o brigádnickej práci študentov a to v dohode č. 

4/2019 a 8/2019 chýbali potvrdenia o štatúte študenta podľa § 227 ods. 1 Zákonníka 

práce, teda potvrdenia o štúdiu z príšluného vzdelávacieho zariadenia.  

 

 

2./   Vedenie pokladničných operácií 

 

V Súvislosti s vedením a nakladaním s pokladničnou hotovosťou, má kontrolovaný subjekt 

prijatý interný predpis a to vnútornú smernicu na vedenie pokladne.  
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V kontrolovanom období boli všetky pokladničné operácie evidované v pokladničnej knihe  

chronologicky s uvedením počiatočného stavu, súpisu finančných operácií (príjmov 

a výdavkov za príslušný deň) obratom za príslušný deň a od začiatku účtovného obdobia 

a vyčíslením konečného zostatku pokladničnej hotovosti.  

Účtovná dokumentácia - príjmové a výdavkové pokladničné doklady a pokladničná kniha boli 

vedené podľa § 4 ods. 5 zákona o účtovníctve tlačiarenským výstupným zariadením 

výpočtovej techniky prehľadne v informačnom systéme samosprávy CORA GEO.  Každý 

výdavkový (VPD) a príjmový pokladničný doklad (PPD) bol očíslovaný vzostupne a 

priebežne zaznamenávaný v pokladničnej knihe.  

V rámci kontroly bolo zistené, že v účtovnom roku 2019 bolo evidovaných celkovo 320 

účtovných dokladov.  

V rámci kontroly boli náhodným výberom prekontrolované tieto výdavkové a príjmové 

pokladničné  doklady :  

VPD – č. 21 zo dňa  25.1., 26 z 30.1., 40 z 14.2., 77 z 18.3., 104 z 3.4., 145 z 21.5., 154 

z 30.5., 183 z 27.6., 204 z 18.7., 215 z 28.8., 217 z 6.9., 255 z 23.10., 282 z 27.11., 302 

z 9.12., 316 z 20.12., 320 z 27.12.2019, 

PPD – č. 44 z 18.2., 91 z 28.3., 114 z 17.4., 176 z 24.6., 199 z 18.7., 266 z 5.11.2019 

 

Vykonanou kontrolou a preskúmaním  pokladničných dokladov možno konštatovať, že 

predložené účtovné doklady, boli spracované v súlade s § 7 zákona o účtovníctve  a 

účtovnými zásadami a metódami, prehľadne. Doklady spĺňajú náležitosti § 10 zákona o 

účtovníctve, tieto sú zoradené vzostupne, spoločne príjmové aj výdavkové, označené 

poradovým číslom, dátumom, obsahom a účelom účtovnej operácie, ktorý sa premieta aj do 

účtovania na účtoch účtovnej osnovy a na položkách ekonomickej klasifikácie rozpočtu. 

 

V zmysle § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo 

správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných 

záznamov.  

 

Pri jednotlivých pokladničných dokladoch boli priložené aj doklady z registračných pokladní. 

Kontrolou bolo zistené, že sú k týmto dokladom vyhotovované fotokópie zaručujúce ich 

trvalosť,  pretože tieto doklady postupne odstupom času strácajú čitateľnosť údajov až takej 

miery, že v budúcnosti už nebude možné prečítať a identifikovať účtovné informácie.   

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako povinná osoba vykonávala  

pri každej pokladničnej operácii základnú finančnú kontrolu v zmysle ustanovenia  § 7 ods. 1/  

zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.   

 

3./ Kontrola hmotnej zodpovednosti 

 

Kontrola bola zameraná tiež na zistenie skutočnosti, či v súlade s ustanovením §182 

Zákonníka práce bola so zamestnancom ktorý vedie pokladňu  uzatvorená dohoda o hmotnej 

zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať.  
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že zamestnanec, ktorý viedol pokladňu a mal zverenú 

hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré 

je povinný vyúčtovať, mal so zamestnávateľom uzavretú písomnú dohodu o hmotnej 

zodpovednosti s vymedzeným rozsahom podľa jeho náplne práce, ktorá je podpísaná 

štatutárom zamestnávateľa.  

 

V zmysle internej smernice ma kontrolovaný subjekt stanovený maximálny denný limit 

zostatku finančných prostriedkov v hotovosti v pokladni na sumu 500 €.  

 

Kontrolné zistenie :  

 

Vykonanou kontrolou predložených dokladov z pokladne bolo v niekoľkých prípadoch  zistené 

prekročenie maximálneho denného limitu 500 € zostatku v hotovosti v pokladni, čím došlo 

k porušeniu interných predpisov.    

 

Predmetné porušenie inerného  predpisu bolo zdôvodnené tým, že v daný deň sa vyberie od 

rodičov členský poplatok za krúžky až v popoludňajších hodinách, kedy už nie je možné tieto 

peniaze odviesť na bankový účet v ten deň, ale až na nasledujúci deň. Tak tomu bolo napr. 

dňa 29.7.2019 kedy bol vybratý príjem za letné tábory v sume 660 €.  

 

Počas výkonu kontroly bola vykonaná v dňoch 25.6.2019 a 18.7.2019 v pokladni   

inventarizácia pokladničnej hotovosti tzv. Stop stav, kedy bol prepočítaný fyzicky stav 

hotovosti so stavom účtovným, pričom inventarizáciou nebol zistený žiadny rozdiel. Prvý krát 

bol stav pokladne 334,12 € a druhý krát 339,64 €.   

 

4./ Kontrola vybraných  dodávateľskych faktúr za kontrolované obdobie 

 

Predmetom kontroly boli náhodným výberom fyzicky prekontrolované faktúry za 

kontrolované obdobie s cieľom zistiť ich evidenciu, ako sa vecne a formálne  preskúmavajú ,   

či  účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti, či sú zrozumiteľné a je 

možné spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v súlade s § 8 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež či sú tieto povinne 

zverejňované v zmysle infozákona.  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že došlé faktúry sa opatria prezenčnou pečiatkou s 

uvedením dátumu došlej pošty a zaevidujú v informačnom systéme.  Vecnú a číselnú kontrolu 

správnosti faktúry, ako aj formálnu správnosť faktúry  vykonáva zamestnanec zodpovedný za 

účtovníctvo. Po vykonaní všetkých potrebných náležitosti sa ku každej faktúre vystavuje 

interný doklad – platobný poukaz ktorý je číselne označený a obsahuje tieto údaje: dátum 

prijatia faktúry, názov dodávateľa, číslo faktúry, splatnosť faktúry, variabilný symbol, 

kontrola faktúry po formálnej stránke, vecné a číselné preskúmanie faktúry, suma na úhradu, 

príjemca, banka a číslo účtu, dátum, podpis a účtovací predpis.  
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Súčasťou tohto interného predpisu je aj kontrolný list vykonania základnej finančnej 

kontroly. Úhrady faktúr sa realizujú bezhotovostným stykom - príkazom na úhradu alebo v 

niektorých prípadoch v hotovosti.  

  Z hľadiska formálnej správnosti účtovných dokladov bolo zistené, že účtovné doklady 

obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti, sú zrozumiteľné a je možné spoľahlivo a 

jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v súlade s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve v znení neskorších. 

 

Kontrola zverejňovania dodávateľských faktúr:  

 

Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba má povinnosť zverejňovať údaje z 

dodávateľských faktúr za tovary, služby a práce v prehľadnej forme v zmysle § 5b ods. 1 

písm. b/ zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a to v zákonom stanovenej lehote do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry 

v zmysle § 5b ods. 2 citovaného zákona, pričom kontrolou nebolo zistené porušenie tejto 

zákonnej povinnosti.   

 

5./  Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o cestovných náhradách 

 

Cieľom kontroly bolo uplatňovanie zákona  č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v z.n.p.  

 

V súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad a spracovania dokladov, týkajúcich sa 

výpočtu a vyúčtovania cestovných náhrad v zmysle platných právnych predpisov nemal 

kontrolovaný subjekt vypracovaný interný predpis a postupoval podľa zákona.  

 

Ku kontrole boli predložené výdavkové pokladničné doklady a všetky  cestovné príkazy č. 1 – 

23/2019.  

 

Kontrolou bolo zistené, že CVČ vedie evidenciu cestovných príkazov vzostupne od začiatku 

roka do konca kalendárneho roka bez ohľadu na školský rok. Evidencia obsahuje číslo, 

cestovného príkazu, dátum pracovnej cesty, meno a priezvisko zamestnanca, miesto konania 

pracovnej cesty, vyučtovanie, poznámky. Kontrola zistila, že s vedením evidencie neboli 

zistené nedostatky.  

 

Kontrola dodržiavania správnosti sumy stravného podľa § 5 zákona o cestovných náhradách : 

 

Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sumu stravného pre 

časové pásma podľa odseku 1/ ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR, pričom na rok 2019 to bolo Opatrenie č. 148/2018 Z.z. o sumách stravného 

s účinnosťou od 1.6.2018 do 30.6.2019. Opatrením č. 176/2019 Z.z. boli s účinnosťou od 

1.7.2019 zvýšené sumy stravného.  

Výška stravného ( tuzemské pracovné cesty) v roku 2019 bola nasledovná:  

Do 30.6.2019   :  5 – 12 hodín 4,80 €, 12-18 hodín 7,10 €, nad 18 hodín 10,90 €. 

Od 01.07.2019 :  5 – 12 hodín 5,10 €, 12-18 hodín 7,60 €, nad 18 hodín 11,60 €. 
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Vykonanou kontrolou priznávania výšky stravného neboli zistené nedostatky, stravne bolo 

zamestnancom vyplatené v správnej výške.  

 

K vyúčtovaniam  sú priložené doklady preukazujúce výšku cestovných náhrad, vyhlásenia 

zamestnancov o tom, či im bolo alebo nebolo poskytnuté bezplatné stravovanie, ďalej  správy  

o pracovných cestach. Pracovné  cesty sa týkali najmä školení a odborného vzdelávania 

zamestnancov a k tomu boli taktiež priložené pozvánky a doklady o účasti.  

 

V zmysle § 7 ods. 1/  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov : „Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy 

povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami 

uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.“ 

 

Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu je finančnou operáciou v rámci ktorej je  povinnosť 

vykonávať základnu finančnú kontrolu vždy a u každej finančnej operácie alebo jej časti. 

Z tohto dôvodu sa má finančná kontrola vykonať vždy už v štádiu pred uskutočnením 

finančnej operácie alebo jej časti s cieľom overiť súlad s ustanovením § 6 ods. 4 zákona 

o finančnej kontrole a audite, v tomto prípade s rozpočtom CVČ, pretože zámestnávateľ 

vyslaním zamestnanca vstupuje do záväzku voči nemu a to vyplatiť mu nároky vyplývajúce 

z osobitného predpisu, ktorým je zákon o cestovných náhradach.  Taktiež je povinnosť 

vykonať základnú finančnú kontrolu aj po vykonaní pracovnej cesty, nakoľko v tejto fáze ide 

o finančnú operáciu, ktorou je výdaj finančných prostriedkov zamestnancovi v zmysle zákona 

o cestovných náhradách.  

 

Kontrolné zistenia pri výkone základnej finančnej kontroly : 

 

V rámci kontroly výkonu základnej finančnej kontroly bolo pri  CP č. 1/2019 až 16/2019 

zistené, že  v týchto prípadoch nebola  vykonaná základná finančná kontrola pred 

uskutočnením pracovnej cesty, čím dochádzalo k porušovaniu § 7 ods. 1/  zákona č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.    

 

Základná finančná kontrola bola vykonávaná až po vykonaní  pracovnej cesty a aj to nie 

v zmysle zákona,  nakoľko tlačivo cestovného príkazu bolo zastaralé a pre výkon základnej 

finančnej kontroly neobsahovalo všetky zákonom predpísané náležitosti uvedené 

v ustanovení § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (chýbajú údaje o mene a priezvisku 

osoby vykonávajúcej základnú finančnu kontrolu), čím dochádzalo k porušovaniu tohto 

zákonného ustanovenia.   

K náprave došlo až od začiatku šk. roku 2019/2020, kedy po vykonaní školenia došlo 

k výmene zastaralých tlačív za aktuálne spĺňajúce podmienky zákona o finančnej kontrole 

a od tejto doby bola vykonávaná finančná kontrola správne v zmysle zákona.  

 

6./ Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
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V rámci kontroly bola tiež vykonaná kontrola či účtovná jednotka vykonávala inventarizáciu  

v zmysle zákona o účtovníctve a Interného príkazu schváleného primátorom mesta č. 2/2019 

z 30.10.2019 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

k 31.12.2019.  

 

Na základe internéhoh príkazu bola riaditeľkou CVČ vymenovaná inventarizačná komisia. 

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole inventarizačný zápis a inventúrne súpisy majetku. 

 

Kontrolou bolo zistené, že inventarizácia pokladničnej hotovosti bola vykonaná v súlade so 

zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov k 31.12.2019, kde 

neboli zistené žiadne rozdiely. Kontrolou inventarizačných zápisov a inventurnych súpisov 

bolo zistené, že inventarizačná komisia správne zisťovala skutočný stav majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov. Z písomnej správy hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku 

inventarizácie vyplýva, že ani v jednom prípade neboli zistené  inventarizačné rozdiely, 

účtovný stav súhlasil so stavom uvedeným vo výkazoch,  čo potvrdili členovia komisii svojím 

podpisom. Všetky doklady súvisiace s inventarizáciou boli riadne podpísané.  

 

 

7./ Kontrola preverenia podnetu poslanca MsZ Ondreja Jankuru 

 

Ako je to vyššie uvedené, predmetom tejto kontroly bol aj podnet poslanca MsZ Ondreja 

Jankuru zo dňa 7.2.2020 z obsahu ktorého vyplýva, že žiada o preverenie správnosti 

procesného postupu použitia finančných prostriedkov Mesta Kežmarok s tým, že má za to, že 

Mesto Kežmarok v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona č. 597/2003 Z.z. 

 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov a nariadenia vlády č. 269/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 

630/2008 Z.z. poskytuje účelovo viazané prostriedky – príspevky na zaujmové vzdelávanie 

žiadkov  v rozpore so zákonom, keď poskytuje finančné prostriedky CVČ Kežmarok, ktoré 

tieto finančné prostriedky účelovo viaže na úhradu nákladov (nájomné hodiny ľadovej plochy 

) na zimnom štadióne s vedomím, že prevažná časť konečných užívateľov – korčuliarov je 

určená nie pre deti a žiakov školského obvodu Kežmarok, ale pre deti mimo školského 

obvodu žiakov, hráčov registrovaného športového klubu O.z. HKM Kežmarok na SZĽH. 

Žiada o odstránenie nezákonného stavu a preverenie správnosti, účelnosti a hospodárnosti 

nakladania s takýmito finančnými prostriedkami.  

Z obsahu uvedeného podnetu sa dá vyčítať, že mesto Kežmarok ako zriaďovateľ rozpočtovej 

orgnizácie CVČ poskytuje finančné prostriedky na svoju činnosť a CVČ s vedomím 

zriaďovateľa používa tieto finančné prostriedky v rozpore s legislatívou keď z týchto 

finančných prostriedkov financuje prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne s vedomím, 

že túto ľadovú plochu prevažne využívajú na svoju činnosť nie deti a žiaci školského obvodu 

Kežmarok, ale hráči športového klubu Občianskeho združenia Hokehový klub mládeže 

Kežmarok, ktorý je ako súkromný klub registrovaný na Slovenskom zväze ľadového hokeja 

a to na účely svojich treningov,  čím dochádza k nehospodárnemu nakladaniu finančných 

prostriedkov mesta,  lebo finančné prostriedky ktoré platí CVČ za nájom ľadovej plochy,  
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ktoré by mali slúžiť pre deti a mládež navštevujúcu CVČ idú na iný účel, čím sa súkromný 

klub obohacuje na úkor mesta tým, že si neplatí ľadovú plochu tak, ako druhý hokejový klub 

pôsobiaci v meste.  

 

Kontrolné zistenia  

 

Pre objektívne posúdenie podnetu pána Ondreja Jankuru, ktorý pokladám za legitímný  je 

potrebné si ujasniť legislatívno-právne podmienky  jednak postavenia Centier voľného času 

v sústave školských zariadení v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( 

školského zákona ), ako aj zdrojov ich financovania.  

   

Podľa  § 113 sú CVČ zaradené medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré 

v zmysle § 116 ods. 1 zabezpečujú podľa výchovného programu školského zariadenia 

výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 

rokov v ich voľnom čase. 

Inak povedané Centrá voľného času vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú 

výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu 

celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.  

 

Nosnou právnou normou, ktorá  ustanovuje spôsob organizácie a prevádzky školských klubov 

detí (ďalej len „klub“), školských stredísk záujmovej činnosti (ďalej len „stredisko“), centier 

voľného času (ďalej len „centrum“), školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, ich 

materiálno-technického vybavenia je vyhláška Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z.z. 

a to v § 6, kde je uvedené :   
 6 

(1) 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v centre vykonávajú pedagogickí zamestnanci, externí zamestnanci a 

plnoletí dobrovoľníci. 

(2) 

Výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa uskutočňuje ako 

a) 

pravidelná záujmová činnosť v záujmových útvaroch a oddeleniach centra, 

b) 

príležitostná záujmová činnosť formou podujatí, súťaží, olympiád, výletov a exkurzií zameraných na 

rozvoj vedomostí a zručností získaných v škole, 

c) 

prázdninová činnosť formou miestnych a pobytových táborov, odborných sústredení, činností v 

záujmových útvaroch a krátkodobých podujatí, 

d) 

organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré nenavštevujú 

centrum, 

e) 

spontánna činnosť a vlastné projekty členov záujmových útvarov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a 

iné osoby, ktoré nenavštevujú centrum. 
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(3) 

Ďalšou činnosťou centra je 

a) 

spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy v školstve pri uskutočňovaní predmetových olympiád a 

postupových súťaží, 

b) 

medzinárodná výmena a mobilita detí a iných osôb, 

c) 

aktivita podporujúca prevenciu sociálno-patologických javov, 

d) 

monitorovanie oblasti záujmovej činnosti detí a iných osôb formou ankiet, prieskumov a analýz, 

e) 

informačná a poradenská aktivita pre deti a iné osoby v oblasti využívania voľného času, 

f) 

riadenie a pripravovanie projektov na získanie finančných prostriedkov, 

g) 

spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s deťmi a inými 

osobami. 

 

V zmysle § 7 ods. 1 Centrum je v prevádzke denne, spravidla v popoludňajších hodinách a 

večerných hodinách počas kalendárneho týždňa. 

 

Centrá voľného času na pomoc pri výchove vo voľnom čase využívajú metodickú, školiacu, 

informačnú a poradenskú činnosť IUVENTY .  

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy 

a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia 

štátnej politiky voči deťom a mládeži. 
 

 

Finančné zabezpečenie činnosti CVČ  

 

Finančné toky na zabezpečenie výkonov škôl a školských zariadení, medzi ktoré patria aj 

CVČ  sú rozdelené podľa dvoch druhov kompetencií:  

a) prenesené kompetencie – financovanie preneseného výkonu štátnej správy v školstve na 

obce a samosprávne kraje,  

b) originálne kompetencie – financovanie výkonu samosprávnych funkcií obcami a 

samosprávnymi krajmi.  

Originálne kompetencie obcí a vyšších územných celkov sa od 1. 1. 2005 finančne 

zabezpečujú z vlastných príjmov obcí a samosprávnych krajov. 

 

Obce v rámci svojich originálnych kompetencií na úseku školstva financujú:  

 

a) náklady na výchovu a vzdelávanie:  

- žiakov ZUŠ,  detí MŠ a školských zariadení ( medzi ktoré patria CVČ ) vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti,  
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- do 15 rokov veku žiakov ZUŠ, detí MŠ a školských zariadení neštátnych zriaďovateľov 

 

Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva, že činnosť Centier voľného času ako 

školského zariadenia  nie je financovaná zo zdrojov Ministerstva škostva – t.j. v rámci 

preneseného výkonu , ale je financované z originálnych kompetencií,  tj. z výkonu 

samosprávnych funkcií obcí,  ktoré obce finančne zabezpečujú z vlastných príjmov.  

 

Ako som sa už zaoberal financovaním CVČ vo svojej správe na str. 3./ CVČ ako rozpočtová 

organizácia mesta Kežmarok hospodári : 

 

- s objemom finančých prostriedkov rozpočtovaných v rozpočte na kalendárny rok zo 

strany zriaďovateľa z podielových daní na kalendárny rok schválených MsZ  

(Podľa § 7a ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov sa na účely rozdeľovania výnosu dane z 

príjmov obciam pre centrá voľného času použijú v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. 

údaje o počte obyvateľov obce od päť rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým 

pobytom na území obce podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie 

uskutočňuje). 

 

- z príspevku na záujmové vzdelávanie formou vzdelávacích poukazov podľa § 4ae 

zákona č. 597/2003 Z.z.  

( Ministerstvo pridelí z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra zriaďovateľovi 

školy a zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na záujmové vzdelávanie podľa počtu 

prijatých vzdelávacích poukazov a hodnoty vzdelávacieho poukazu).  Vzdelávací poukaz 

reprezentuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka 

školy, ktorej sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie.Vzdelávacie poukazy 

vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a 

vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra 

príslušného kalendárneho roka. V roku 2019 získalo CVČ  príspevok od žiakov škôl za 

vzdelávacie poukazy v sume 7 437 €.  

- VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na činnosť MŠ, ZUŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom 

Kežmarok,  

 

- VZN č. 11/2018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, ktoré sú zriadené na 

území mesta Kežmarok,  

 

- Granty, projekty a iné ( napr. projekt Detského dopravného ihriska, projekt 

ERASMUS + a iné). Organizácia na základe projektu DDI získala finančné 

prostriedky zo ŠR v sume 5 876 €. 
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Vykonanou kontrolou konštatujem, že mesto Kežmarok ako zriaďovateľ rozpočtovej 

organizáciie Centrum voľného času v Kežmarku poskytlo svojej rozpočtovej organizácii 

finančné prostriedky na jej činnosť plne v súlade s platnou legislatívou.   

 

 

Z podnetu Ondreja Jankuru vyplýva, že žiada o preverenie správnosti procesného postupu 

použitia finančných prostriedkov Mesta Kežmarok s tým, že má za to, „že Mesto Kežmarok 

v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona č. 597/2003 Z.z.  o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 

269/2019 Z.z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z. poskytuje účelovo 

viazané prostriedky – príspevky na zaujmové vzdelávanie žiadkov  v rozpore so zákonom“.  

 

K tomuto tvrdeniu poukazujem na vyššie uvedené skutočnosti o forme financovania CVČ 

z ktorého vyplýva že CVČ je financované z originálnych kompetencií a na ich financovanie 

sa nevzťahuje ani zákon č. 597/2003 Z.z. a ani nariadenie vlády SR č. 630/2008 v znení 

nariadenia vlády č. 269/2019 Z.z. čo preukazujem nasledovnými skutočnosťami :  

V zmysle § 1 písm. a/ zákona č. 597/2003 Z.z. je výslovne upravené, čo tento zákon upravuje, 

a) 

financovanie škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na 

povolanie, a financovanie materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a školských zariadení zriadených okresnými úradmi v sídle kraja, ktoré sú zaradené 

do siete podľa osobitného predpisu (ďalej len „regionálne školstvo“), 

Zákon neupravuje financovanie ZUŠ, MŠ, a ani  školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obcí, VUC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov. 

Nariadenie vlády č. 630/2008 je vlastne vykonávacím predpisom k zákona č. 597/2003 Z.z. 

a upravuje určovanie normatívov v rámci  financovania preneseného výkonu štátnej správy 

v školstve na obce a samosprávne kraje,  

 

V súvislosti s financovaním CVČ sa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov použije  na účely 

rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam pre centrá voľného času a nie priame 

financovanie CVČ.  

 

Ďalej sa v podnete uvádza, že ľadovú plochu nevyužívajú  deti a žiaci školského obvodu 

Kežmarok, ale deti mimo školského obvodu....a hráči registrovaného klubu SZĽH.  

 

 

K uvedenému uvádzam nasledovné :  

 

Podľa §8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.  obec určí svojím všeobecne záväzným 

nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou.  Školský obvod základnej 

školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, 

obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné 

školy. 
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Z uvedeného vyplýva, že činnosť CVČ nie je zákonom viazaná na školské obvody a majú 

celoštátnu pôsobnosť čo je špecifické iba u CVČ  a navštevovať CVČ môžu deti a mládež bez 

rozdielu v ktorom školskom obvode navštevujú základnú školu alebo iné školské zariadenie, 

dokonca aj hociktorej obce a mestá v rámci celej SR.  Podľa zákona č. 596/2003 Z. 

z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov každá obec financuje náklady na záujmové vzdelávanie detí s 

trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času na území Slovenskej republiky. 

To znamená, že aj keď obec nemá vlastné centrum voľného času, môže financovať 

záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na svojom území v centrách voľného času na 

území svojej obce a aj inej obce.  

 

Čo sa týka prenájmu ľadovej plochy na zimnom štadióne uvádzam, že  Centrá voľného času 

vytvárajú podmienky, organizujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú 

a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských 

prázdnin. Pre organizovanie svojich činnosti nevyhnutne potrebujú aj priestory v ktorých sa 

táto činnosť vykonáva a z tohto dôvodu v súlade so zákonom uzatvárajú aj nájomné zmluvy 

na týkon činnosti s vlastníkmi či už telocviční, futbalového ihriska, bazénu alebo aj ľadovej 

plochy a iné a používajú na to finančné prostriedky určené na bežné výdavky zo svojho 

rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly 630.  

 

Čo sa týka prenájmu ľadovej plochy CVČ tak prenájom ľadovej plochy bol riadne schválený 

uznesením MsZ, na základe čoho boli následne uzatvorené medzi prenajímateľom VPS 

Kežmarok ako správcom športoviska a nájomcom CVČ nájomné zmluvy č. 6/2019 zo dňa 

5.11.2019,  na obdobie do 31.12.2019 a č. 11/2020 zo dňa 10.1.2020 , na obdobie do 

29.2.2020, ktoré boli riadne zverejnené v zmysle zákona, kde výška nájmu bola stanovená 

podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta.  

Čo sa týka času prenájmu ľadohodín tak do 31.12.2019 využívalo CVČ ľad podľa rozpisu a to 

v dňoch utorok v čase od 15-16.00 hod, od 16-17.00 hod a od 17.15 – 18.15 hod, vo štvrtok 

v čase od 14.30 do 15.30 hod a v piatok od 17.30 do 18.30 hod.  V čase od 10.1.2020 do 

29.2.2020 využívalo ľad v utorok od 15.00 do 16.30 hod a štvrtok od 14.30 do 15.30 hod a od 

16.00 do 17.30 hod.  

 

V nájomných zmluvách bol dohodnutý účel nájmu takto :  

„Nájomca bude prenajatú ľadovú plochu s príslušenstvom využívať výlučne za účelom 

trenigových procesov a športových aktivít detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a na 

reprezentáciu mesta Kežmarok“.  

 

Čo sa týka v podnete uvádzanej skutočnosti o využívaní ľadovej plochy hráčmi športového 

klubu Občianskeho združenia Hokehový klub mládeže Kežmarok, ktorý je ako súkromný 

klub registrovaný na Slovenskom zväze ľadového hokeja, ktorý využíval ľadovú plochu 

v časoch určených pre CVČ Kežmarok na účely svojich treningov a tým dochádzalo 

k obohacovaniu sa na úkor prevádzkovateľa zimného štadióna, lebo neplatil za ľadovú plochu 

som vykonanou kontrolou dospel k nasledovným zisteniam :    
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Na základe verejných informácií zverejnených na webovej stránke Hokejového klubu 

mládeže Kežmarok O.Z. som na základe kalendáru treningov zistil presné dni a časy 

treningov tohto klubu na zimnom štadione v Kežmarku v mesiacoch november 2019 až marec 

2020.  

 

Taktiež som zistil, že tento klub mal uzatvorenú s VPS Kežmarok nájomnú zmluvu č. 3/2019 

zo dňa 18.10.2019 na dobu do 31.12.2019  na využívanie ľadovej plochy v dňoch štvrtok od 

16.00 hod do 19.00 hod a nedeľa od 10.00 hod do 12.00 hod. Následne na základe nájomnej 

zmluvy č. 2/2020 mal k dispozícii ľadovú plochu v konkrétnych dňoch a časoch a to v januári 

2020 v dňoch 2, 3, 4, v čase od 08.00 hod do 9.30 hod, dňa 9.1. od 18-19.00 hod, dňa 14.1. od 

17-18.00, dňa 16.1. od 18-19.00 hod, dňa 21. Od 17-18.00 hod, dňa 23.1 od 18-19.00 hod , 

23.1. od 18-19.00 hod, 228.1 od 17-18.00 hod a 30.1.od 18-19.00 hod. V mesiaci február 

2020 v dňoch 4.2., 11.2., 18.2., 25.2., v časoch od 17-18.00 hod a v dňoch 6.2., 13.2., 20.2., 

27.2., v v časoch od 18-19.00 hod.  

 

Porovnaním využívania časov ľadovej plochy u CVČ a HKM. O.Z.Kežmarok v konkrétne dni 

a hodiny tak ako som uviedol vyššie so zverejneným rozpisom tréningov HKM O.Z. 

Kežmarok na webovej stránke možno konštatovať nasledovné :  

- V mesiaci november 2019 a to v dňoch v utorok dňa 12.,19.,a 26.11.2019 bol tréning 

plánovaný v čase od 15.00 hod  a v piatok v dňoch 8., 15., 22., a 29.11.2019 bol 

tréning plánovaný v čase od 17.30 hod,  kedy podľa rozpisu malo pridelený ľad CVČ 

a to v utorok od 15.00 do 16.00 hod. a piatok od 17.30 do 18.30 hod.  

 

- V mesiaci december  2019 a to v dňoch v utorok dňa 10.,17.12.2019 bol tréning 

plánovaný v čase od 15.00 hod  a v piatok v dňoch 6., 13., 20.12.2019 bol tréning 

plánovaný v čase od 17.30 hod,  kedy podľa rozpisu malo pridelený ľad CVČ a to 

v utorok od 15.00 do 16.00 hod. a piatok od 17.30 do 18.30 hod.  

 

- V mesiaci január 2020 a to v dňoch v utorok dňa 14.,21.,28.1.2020 bol tréning 

plánovaný v čase od 15.00 hod  a vo štvrtok v dňoch 9., 16., 23., 30.1.2020 bol tréning 

plánovaný v čase od 16.00 hod,  kedy podľa rozpisu malo pridelený ľad CVČ a to 

v utorok od 15.00 do 16.30 hod. a štvrtok od 16.00 do 17.30 hod.   

 

- V mesiaci február 2020 a to v dňoch v utorok dňa 4.,11.,18., a 25.1.2020 bol tréning 

plánovaný v čase od 15.00 hod  a vo štvrtok v dňoch 6., 13., 20., 27.1.2020 bol tréning 

plánovaný v čase od 16.00 hod,  kedy podľa rozpisu malo pridelený ľad CVČ a to 

v utorok od 15.00 do 16.30 hod. a štvrtok od 16.00 do 17.30 hod.   

 

Z vyššie uvedeného porovnania vyplývajú skutočnosti, že ak je skutočne pravda že 

HKM O.Z. Kežmarok malo svoje tréningy na ľade v časoch tak, ako sú zverejnené na 

jeho webovej stránke,  ( fyzicky to objektívne zdokumentované nie je )  tak je pravdou 

ako to uvádza v podnete Ondrej Jankura, že tento hokejový klub zneužilv  na svoju 

činnosť ľadohodiny zaplatené CVČ. Podľa zistenia v 27 prípadoch.  
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V danom prípade pri porovnaní ceny prenájmu za ľad, ktorý platil hokejový klub podľa 

nájomých zmlúv v Zmysle zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok – 160,00 €/90 

min by získal v 27 prípadoch prospech v sume 4 320 €, keďže v časoch uvedených ako 

trening nemal ľadovú plochu zaplatenú.  

 

Po preverení vyššie uvedených skutočností som s týmito skutočňosťami oboznámil  

štatutárneho zástupcu CVČ, kde som ho zároveň požiadal o vyjadrenie sa k predmetným 

zisteniam.  

Štatutárny zástupca CVČ Mgr. Ingrid Lindemanová mi na moju žiadosť odpovedala písomne 

dňa 30.6.2020 kde mi okrem iného poukázala na špecifické postavenie CVČ v sústave 

školských zariadení  s dôrazom na  vyhlášku Ministerstva školstva SR č. 306/2009 Z.z. a  § 6 

ods. 2 písm. d/  kde je okrem iného uvedené, že výchovno-vzdelávacia činnosť centra sa 

uskutočňuje aj ako   

d) 

organizovanie voľnočasových aktivít, na ktorých sa zúčastňujú aj deti a iné osoby, ktoré 

nenavštevujú centrum,  s poukazom na ods. 3 písm. g/ , kde je uvedené že ďalšou 

činnosťou centra je  

g) 

spolupráca so školami a školskými zariadeniami a ďalšími organizáciami pracujúcimi s 

deťmi a inými osobami. 

 

Ďalej uviedla, že čo sa týka obsahu webovej stránky MHK Kežmarok O.Z. kde boli 

uverejnené rozpisy tréningov,  že s tým nemá nič spoločné,  za obsah stránky iného subjektu 

nezodpovedá a ani o tom nevedela čo je tam uvedené, pretože na ich stránku nikdy nechodila 

a že žiadna dohoda medzi ňou a menovaný klubom ohľadne ich treníngov nebola a v čase 

kedy malo podľa rozpisu ľad CVČ, mohol prísť vykonávať voľnočasové aktivity ktokoľvek, 

samozrejme za dodržania pravidiel podľa ktorých voľnočasové aktivity v CVČ prebiehajú.  

  

Zdôraznila že konala plne v súlade s legislatívou a v zmysle vyššie uvedeného § 6 ods. 2 

písm. d/ a ods. 3 písm. g/ citovanej vyhlášky spolupracovali s týmto klubom výlučne a len na 

báze organizovania voľnočasových aktivít detí a mládeže, že nemali nič spoločné s ich 

činnosťou a takú istú možnosť mal aj druhý hokejový klub v Kežmarku ktorý pracuje 

s mládežou, avšak po oslovení zástupcu tohto klubu tento spoluprácu s CVČ na 

voľnočasových aktivitách odmietol.  

 

Ďalej poukázala na to, že v zmysle anitidiskriminačného zákona nemožno diskriminovať 

žiadne dieťa ani nikoho iného a vylučiť ho z voľnočasových aktivít v CVČ zo žiadného 

dôvodu a to ani z dôvodu toho ak by bolo dieťa organizované v akomkoľvek klube 

registrovanom či už v SZĽH alebo v inom športovom alebo inom zväze. Na základe toho ani 

nemôžu tieto údaje zisťovať, čo nerobili ani v tomto prípade. Uviedla že je v súlade 

s legislatívou, že hokejový krúžok mohli niekedy navštevovať nielen deti zapísané v CVČ, ale 

aj iné osoby a deti, ktoré pravidelne CVČ nenavštevujú keď si chceli zakorčulovať alebo 

zahrať hokej.  Pritom CVČ zo zákona spolupracuje nielen so školami a zariadeniami, ale aj  
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inými organizáciami, ktoré sa venujú výchove detí, medzi ktoré patria aj registrované kluby 

v pôsobnosti jednotlivých športových zväzov. Poukázala že tento fakt dokazuje aj skutočnosť, 

že národná agentúra IUVENTA ako metodicko-riadiaci orgán CVČ v rámci SR,  dňa 

25.6.2019 podpísala práve so Slovenských zväzom ľadového hokeja spoločné memorandum 

o spolupráci, čo si možno overiť na webovej stránke SZĽH.  

 

Uviedla,  že je bežné,  že si deti porovnávajú svoju výkonnosť vo všetkých športových 

krúžkoch nielen pri hokeji ale aj vo futbale atď. a to tým, že sa stretávajú vo vzájomných 

súbojoch s ich rovesníkmi nielen z Kežmarku ale aj iných miest a obcí a bolo tomu tak aj 

v hokejovom krúžku,  keď si deti z Kežmarku merali sily z rovesníkmi z Popradu a a okolia 

čo sa mohlo zdať že tu prebiehajú nejaké organizované a plánované zápasy mimo rámca 

voľnočasových aktivít CVČ.   

 

V závere uviedla, že všetky činnosti CVČ prebiehali v súlade s Výchovným programom, 

ktorý bol prerokovaný na Rade školy a zároveň schválený zriaďovateľom. Keďže celá 

činnosť hokejového krúžku ako aj statných krúžkov a činností prebiehala plne v súlade 

s legislatívou, nikomu nemohla vzniknúť žiadna finančná škoda v súvislosti s prenájmom  

ľadovej plochy zo strany CVČ tak,  ako je to uvedené v podnete.  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného 

kontrolóra z vykonanej kontroly.  
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v Kežmarku 
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Názov materiálu: Stanovisko hlavného kontrolóra mesta  k návrhu na 

schválenie  prijatia návratného zdroja financovania – 

návratnej finančnej výpomoci  zo štátnych finančných 

aktív 

 

 

Obsah materiálu: Návrh na uznesenie.   
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Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kežmarok 

k dodržaniu podmienok na schválenie prijatia návratného zdroja financovania – návratná 

finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív 

 

 

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

neskorších predpisov, s poukazom na § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) dodržanie 

podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný 

kontrolór obce, resp. mesta, pričom porušenie týchto podmienok  na prijatie návratných 

zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť 

ministerstvu financií. 

 

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania upravuje  § 17 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 

Podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona,  mesto môže použiť návratné zdroje 

financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi 

príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje 

financovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca 

rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.  

V súvislosti s cieľom zmierniť negatívne následky pandémie pre územné samosprávy, 

ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 , 

boli v zmysle § 36 zákona č. 67/20250 Z.z. prijaté pre pre územné samosprávy opatrenia 

v oblasti pôsobnosti MF SR, kde je okrem iných v v odstavci 2/ upravnené nasledovne :  

„Obec a vyšší územný celok môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na 

základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky 

rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania, pričom tento postup sa 

nepovažuje za porušenie osobitného predpisu“.  

 

Podľa § 17 ods. 4  citovaného zákona, obec môže vstupovať len do takých záväzkov 

vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší 

vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch. 

 

Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania upravuje §17 ods.6 citovaného 

zákona,  podľa ktorého obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje 

financovania, len ak : 

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka a 
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b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok 

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o 

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu 

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo 

prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

 

V zmysle § 17 ods. 8 sa celkovou sumou dlhu obce  rozumie súhrn záväzkov 

vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.  

Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky 

poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja 

bývania na obstaranie obecných nájomných bytov  vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je  

zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Ďalej sa do celkovej sumy dlhu 

obce alebo vyššieho územného celku nezapočítavajú záväzky z úveru poskytnutého z 

Environmentálneho fondu,  záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia  a 

záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania 

realizácie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných 

programov spadajúcich do cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na 

základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou 

republikou a inými štátmi najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého 

na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa 

osobitného predpisu; to platí aj, ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii 

partnera v súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného 

finančného príspevku. Do sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich 

jednorazového predčasného splatenia. 

 

 

Základné informácie o návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív tak, 

ako ich poskytlo Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke :  

 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 

2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej 

republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc 

na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené 

uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné 

návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych 

pôsobností. 

Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo 

vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za 

rok 2020 podľa nasledujúcich podmienok: 
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1.Suma NFV 

Maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy 

Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z júna 

2020. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je uvedená pre každý 

subjekt územnej samosprávy v prílohe, pričom pre mesto Kežmarok predstavuje sumu 

427 508 €.  

2. Účel 

Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov 

fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky 

z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej 

samosprávy v priebehu roka 2020. 

3. Predloženie žiadosti o NFV 

V termíne do 31. Októbra 2020. 

4. Časové obdobie na použitie NFV 

Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. Decembra 2020. 

5. Forma poskytnutia NFV 

Zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej samosprávy na základe 

jeho žiadosti. 

6. Odklad splátok 

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia 

COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. 

7. Doba splácania 

Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027. 

9. Právne prekážky na prijatie NFV 

Obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlžník“) zodpovedá za to, že prijatím návratnej 

finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 

17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 % 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných 

zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných 

dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných 

príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté 

v príslušnom rozpočtovom roku dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 

o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo 

o prostriedky získané na základe osobitného predpisu. 

NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti. NFV nemožno poskytnúť 

obci v ozdravnom režime alebo nútenej správe. 

Rozhodovanie o prijatí návratnej finančnej výpomoci 

          Rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky je vyhradené mestskému zastupiteľstvu 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien.  
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Relevantné údaje pre preverenie podmienok na prijatie NFV : 

 

 
Finančné ukazovatele z údajov k 31.12.2019 2019 

Bežné príjmy BP (mesto + RO) 17 577 395,51 € 

Bežné príjmy BP bez transférov za rok 2019 12 258 377,53 € 

  

60% BP – max.suma dlhu § 17 ods. 6 písm.a) zákona 10 546 437,31 € 

50% BP – podmienka MF SR na schválenie NFV   8 788 697,75 €  

25% BP bez transférov – max.suma ročných splátok § 17 ods. 6 

písm. b) zákona 

  3 064 594,38 € 

 
Úverová zaťaženosť k 31.8.2020  % k bežným príjmom 

Suma dlhu k 31.8.2020 podľa § 17 ods. 6 písm. a) 

zákona 

4 343 250 € 24,70 

Predpokladaná suma dlhu k 31.12.2020 § 17 ods. 7,8 

zákona  

4 770 758 €  

Predpokladaná suma dlhu k 31.12.2020 podľa § 17 

ods. 6 zákona  

 27,14 

 

Úverová zaťaženosť v zmysle § 17 ods. 6 zákona k 31.8.2020 predstavuje :  

1. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív v sume 3 500 000 € zo 

strany Ministerstva financii SR, ktorá  bola poskytnutá na „Dobudovanie zimného 

štadióna a na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“.  

2. Prekleňovací úver v sume 320 000 €, na projekty :  „Dostavba a rekonštrukcia 

Zimného štadióna v Kežmarku“, „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky 

Zvonica na ul.Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“ a „Výstavba 

verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanicev Kežmarku“.   

3. Investičný úver v sume 523 250,00 € na financovanie investičných akcií mesta. 

 

 
Ukazovateľ  splátok 

k 31.12.2020 

 % k BP bez dotácií 

Predpokladaná suma splátok 

podľa § 17 ods. 6 písm. b) 

zákona  

415 139,55 € 3,38 

 

 

 V prípade schválenia a prijatia tejto návratnej finančnej výpomoci v sume 427 508 €  

by sa nenavýšila percentuálna výška splátok celého úverového zaťaženia, nakoľko z dôvodu 

negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyneného pandémiou ochorenia COVID-19 je 

stanovený odklad prvej splátky až do roku 2024, kedy môže byť úverové zaťaženie mesta 

úplne odlišné či už smerom dole aleho hore a taktiež od tohto úverového zaťaženia sa bude 

odvíjať v reálom čase aj faktor výšky splátok.    
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Na základe vyššie uvedených skutočnosti možno konštatovať, že Mesto Kežmarok  dodržiava 

pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 ods. 6 písm. a/, b/ 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

 

Záver :  

 

Mesto Kežmarok spĺňa podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ako aj podmienky stanovené 

Ministerstvom financii SR pre schválenie tejto návratnej finančnej výpomoci aj po schválení 

návratnej finančnej výpomoci  v sume 427 508  €.  

   

 

 

 

Návrh na uznesenie :  

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok 

k dodržaniu podmienok ku schváleniu prijatia návratného zdroja financovania – návratnej 

finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív v sume 427 508  €.  
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Dôvodová správa 
 

1.1.  Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov 

Podľa § 12 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v platnom znení obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa 
schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa 
osobitného predpisu (zákon č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení) a monitorujú a hodnotia plnenie 
programov obce. V zmysle uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu rozbor hospodárenia a 
monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok k 30.06.2020. 
 

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2020 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 
uznesením č. 358/2019 ako vyrovnaný v celkovej výške 31 452 000 €. 
Bežné príjmy boli schválené vo výške 17 781 306 €, bežné výdavky vo výške 16 835 653 €, kapitálové 
príjmy boli rozpočtované vo výške 6 896 863 € a kapitálové výdavky vo výške 13 176 326 €. Prebytok 
bežného rozpočtu bol rozpočtovaný v celkovej výške 945 653 €, ktorý bol rozpočtovaný na splácanie istiny 
z úverov a na krytie kapitálových výdavkov. 
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné operácie). 
V príjmovej časti bolo schválené použitie rezervného fondu vo výške 657 800 € na krytie kapitálových 
výdavkov, prevod nevyčerpaných dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2019, ktoré budú 
použité v roku 2020 vo výške 1 440 000 €, prevod finančných prostriedkov z predchádzajúceho roku 2019 
– návratná finančná výpomoc z MF SR vo výške 3 112 400 € na dokončenie rekonštrukcie zimného 
štadióna a na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, prevod nepoužitých finančných 
prostriedkov z roku 2019 vo výške 500 000 €, ktoré budú použité v roku 2020 na rekonštrukciu Nemocnice 
Dr. Vojtecha Alexandra, n. o., prevod finančných prostriedkov z roku 2019 zo škôl a školských zariadení – 
stravné vo výške 48 520 €, použitie prostriedkov z fondu opráv vo výške 20 000 € a vo výške 995 111 € z 
preklenovacích bankových úverov. Vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov  z dlhodobého záväzku, 
splátka istiny z návratnej finančnej výpomoci z MF SR, splátky istín z preklenovacích úverov na 
financovanie projektov „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“, „Rekonštrukcia 
a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok, „Zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“ a „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“. 
 
V priebehu prvého polroka 2020 bol celkový rozpočet príjmov a výdavkov upravený 15 rozpočtovými 
opatreniami (z toho 3 zmeny schválilo MsZ, 6 zmien bolo vykonaných v súlade s § 14, ods. 1 zákona 
583/2004 Z. z. – účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a darov, 6 zmien bolo 
vykonaných v súlade s §14 zákona 583/2004 Z. z. - presuny v rámci programu, podprogramu, prvku medzi 
jednotlivými ekonomickými položkami, čo neovplyvňuje výšku príjmov ani výšku výdavkov 
programového rozpočtu) a zvýšený celkovo o čiastku 1 027 421 €. 
 

Rozpočet bežných príjmov bol rozpočtovými opatreniami k 30.06.2020 znížený o čiastku 1 036 481 €. 
Najvyššie zníženie bežných príjmov bolo vo výške 891 490 € - výnos dane z príjmov poukázaný územnej 
samospráve, vo výške 185 300 €  - príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb, vo výške 23 000 € - príjmy 
z prenajatých pozemkov a vo výške 23 000 € - príjmy za stravné. Rozpočet kapitálových príjmov bol k 
30.06.2020 celkovo zvýšený o čiastku 107 007 €. Najvyššie zvýšenie kapitálových príjmov bolo vo výške 
83 800 €; z toho vo výške 72 500 € - projekt „Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v meste Kežmarok“ (zo 
štátneho rozpočtu, prostredníctvom MDaV SR), vo výške 11 300 € - projekt „Obnova hasičskej zbrojnice“ 
(zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MV SR) a vo výške 50 000 € - príjem z predaja kapitálových aktív.  
Do rozpočtu finančných operácií príjmov boli zmenami rozpočtu zapojené finančné prostriedky v celkovej 
výške 1 956 895 €; z toho zvýšenie vo výške 30 000 € - splátka návratnej finančnej výpomoci od obchodnej 
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spoločnosti Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., vo výške 364 417 € zníženie o nevyčerpané účelovo určené 
finančné prostriedky z roku 2019, vo výške 1 215 000 € zvýšenie o finančné prostriedky z rezervného fondu 
mesta, vo výške  440 000 € prijatie preklenovacieho úveru na projekty „Rekonštrukcia mestskej tržnice na 
regionálnu “, „Komplexná obnova NKP  Zvonica Kostolné námestie 16“, „Výstavba verejne prístupnej 
nabíjacej stanice“, „Dostavba a rekonštrukcia zimného štadióna – šatne“, „Rozvoj terénnych komunitných 
a sociálnych služieb; vo výške 71 639 € - zvýšenie rozpočtu už prijatého preklenovacieho úveru v roku 
2018 „Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok a 
„Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ a vo výške 523 000 € prijatie investičného 
úveru z Československej obchodnej banky, a.s.. V priebehu prvého polroka 2020 boli do rozpočtu zapojené 
taktiež aj prijaté finančné zábezpeky vo výške 41 423 €. 
Rozpočet bežných výdavkov bol rozpočtovými opatreniami k 30.06.2020 znížený celkovo o čiastku 
363 087 €, rozpočet kapitálových výdavkov bol zvýšený celkovo o čiastku 307 446 € a súvisí s doplnením 
investičných zámerov rozpočtovaných na rok 2020. 
Rozpočet výdavkov finančných operácií k 30.06.2020 bol zvýšený vo výške 1 083 062 € čo súvisí 
s finančnými zábezpekami, so splácaním istín preklenovacích úverov a prijatého investičného úveru 
a zároveň poskytnutím návratnej finančnej výpomoci obchodnej spoločnosti so 100% účasťou mesta, Lesy 
mesta Kežmarok, s.r.o.. 
 

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení rozpočet príjmov a výdavkov mesta k 30.06.2020 ostal 
vyrovnaný a predstavoval  32 479 421 €. 
 

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €. 
 

Celkový rozpočet mesta Schválený 

rozpočet  na 
rok 2020 

Rozpočet 
po zmenách  
na rok 2020 

Skutočnosť 

k 30. 06. 2020 

Príjmy celkom 31 452 000 32 479 421 11 791 032,23 

Výdavky celkom 31 452 000 32 479 421 9 096 164,63 

Rozpočtové hospodárenie celkom 

s finančnými operáciami 
 

0 

 

0 

 

2 694 867,60 

 

1.1.1 Plnenie rozpočtu príjmov (tabuľka č. 1) 
 

Schválený rozpočet 
na rok 2020 

Rozpočet po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 30.06.2020 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu 

po zmenách 

31 452 000 32 479 421 11 791 032,23 37,49 36,30 

 
Príjmy mesta za I. polrok roku 2020 celkovo dosiahli výšku 11 791 032,23 €, čo predstavuje plnenie 
na úrovni 36,30 % rozpočtu po zmenách a 37,49 % schváleného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2019 za 
rovnaké obdobie pokles príjmov predstavuje čiastku 3 046 960,77 €. 
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Plnenie rozpočtu príjmov v I. polroku 2020 

Rozpočet 
príjmov 

Schválený 

rozpočet na 
rok 2020 

Rozpočet 
po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 

k 30. 06. 2020 

% plnenia k 
schválenému 

rozpočtu 

% plnenia k  
rozpočtu po 

zmenách 

Celkom 31 452 000 32 479 421 11 791 032,23 37,49 36,30 

z toho :      

Bežný 17 781 306 16 744 825 9 068 214,75 51,00 54,16 

Kapitálový 6 896 863 7 003 870 367 189,80 5,32 5,24 

FO príjmov 6 773 831 8 730 726 2 355 627,68 34,78 26,98 

 
Bežné príjmy  dosiahli výšku 9 068 214,75 €, t. j. plnenie na úrovni 51,00 % schváleného rozpočtu. 
V porovnaní oproti roku 2019 predstavuje nárast bežných príjmov k hodnotenému obdobiu čiastku 
28 215,32 €. 
 

Plnenie rozpočtu bežných príjmov v I. polroku roku 2020 
ROZPOČET 
BEŽNÝCH 
PRÍJMOV 

Schválený 
rozpočet 

na rok 2020 

Rozpočet 
po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 30.06.2020 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu 

po zmenách 

celkom 17 781 306 16 744 825 9 068 214,75 51,00 54,16 

111003 – 
podielová daň 

 

7 950 000 

 

7 058 510 

 

3 857 365,84 

 

48,52 

 

54,65 

120 – dane z 
majetku 

 

1 139 000 

 

1 139 000 

 

657 365,47 

 

57,71 

 

57,71 

130 – dane za 
tovary a služby 

 

592 200 

 

571 700 

 

380 373,17 

 

64,23 

 

66,53 

210 – príjmy z 
vlastníctva 
majetku 

 

 

788 355 

 

 

743 355 

 

 

365 017,77 

 

 

46,30 

 

 

49,10 

220 – 
administratívne a 
iné poplatky 

 

 

1 531 650 

 

 

1 252 600 

 

 

582 765,63 

 

 

38,05 

 

 

46,52 

240 – úroky z 
vkladov 

 

3 000 

 

 500 

 

414,79 

 

13,83 

 

82,96 

290 – iné 
nedaňové príjmy 

 

75 000 

 

81 068 

 

109 784,30 

 

146,38 

 

135,42 

310 – granty a  
transfery 

 

5 702 101 

 

5 894 992 

 

3 111 107,78 

 

54,56 

 

52,77 

330 – zahraničné 
granty 

 

0 

 

3 100 

 

4 020,00 

 

x 

 

129,68 

 

Celkovo môžeme skonštatovať, že plnenie bežných príjmov Mesta Kežmarok v jednotlivých 
príjmových položkách dosahuje primeranú výšku k hodnotenému obdobiu a to z dôvodu zníženia 
rozpočtu na rok 2020 (očakávaná skutočnosť na základe prognóz MF SR ako aj Mesta Kežmarok 
pri vypuknutí pandémie koronavírusom COVID -19).  
 

Za obdobie I. polroka 2020 kapitálové príjmy dosiahli výšku 367 189,80  €, t. j. plnenie na úrovni 5,32% 
schváleného rozpočtu. Prehľad plnenia kapitálových príjmov je uvedený v prílohe č. 1.  
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Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov v I. polroku 2020 

ROZPOČET 
KAPITÁLOVÝCH 
PRÍJMOV 

Schválený 
rozpočet 
na rok 
2020 

Rozpočet 
po zmenách 
na rok 2020 

Skutočnosť 
k 30.06.2020 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu 

po 
zmenách 

celkom 6 896 863 7 003 870 367 189,80 5,32 5,24 

231 – príjem z 
predaja kapitálových 
aktív 

 

 

203 000 

 

 

253 000 

 

 

1 748,19 

 

 

0,86 

 

 

0,69 

233001 – príjem z 
predaja pozemkov 

 

0 

 

0 

 

7 451,90 

 

x 

 

x 

322001 – transfery 
zo ŠR 

 

6 693 863 

 

6 750 870 

 

357 989,71 

 

5,35 

 

5,30 

 

Finančné operácie príjmov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške  2 355 627,68 € a pozostávajú z 
finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2019 a vrátených do ŠR v roku 2020 
pre Zariadenie seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby a Nocľahárne vo výške 23 658,46 € a vo výške 
71 596,40 € na úseku školstva z ÚPSVaR na podporu k stravovacím návykom dieťaťa; z finančných 
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2019 poukázaných po 01.08.2019 a použitých do 
31.03.2020 vo výške 132 723,04 € a vrátených do štátneho rozpočtu vo výške 20 779,00 €; poskytnutých 
zo štátneho rozpočtu v roku 2019 na financovanie sociálnych služieb (projekt „Podpora opatrovateľskej 
služby v Kežmarku) vo výške 15 213,20 € a vrátených v roku 2020 do štátneho rozpočtu vo výške 
1 757,99 €; poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2019 vo výške 8 000 € pre MŠ Kuzmányho na 
výstavbu detského ihriska pre najmenších, poskytnutých zo štátneho rozpočtu v roku 2018 na dostavbu 
a rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 439 253,31 €, zo štátneho rozpočtu poskytnutej návratnej 
finančnej výpomoci v roku 2019 vo výške 1 283 060,53 € na dobudovanie zimného štadióna; z preddavkov 
z minulých rokov zo školských jedální pri Základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Kežmarok vo výške 2 940,24 €; z finančných zábezpek (verejné súťaže a stravné v školských jedálňach) 
vo výške 51 847,89 €; zapojených finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 
27 604,06 €; fondu opráv vo výške 6 440,97 €; z poskytnutého preklenovacieho úveru na projekt „Zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov – MŠ ul. Cintorínska v Kežmarku“ vo výške 272 510,58 €.  
 

1.1.2 Čerpanie rozpočtu výdavkov (tabuľka č. 2) 
 

Schválený rozpočet 
na rok 2020 

Rozpočet po 
zmenách na rok 

2020 

Skutočnosť 
k 30.06.2020 

% plnenia 
k schválenému 

rozpočtu 

% plnenia 
k rozpočtu 

po zmenách 

31 452 000 32 479 421 9 096 164,63 28,92 28,01 

 
Skutočné čerpanie výdavkov mesta za I. polrok roku 2020 celkovo dosiahlo výšku 9 096 164,63 €, čo 
predstavuje čerpanie na úrovni 28,01% rozpočtu po zmenách a 28,92% schváleného rozpočtu, nižšie 
percento čerpania výdavkov celkovo súvisí s nízkym čerpaním výdavkov v prvom polroku 2020.  
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Čerpanie rozpočtu výdavkov v I. polroku 2020 
Rozpočet 
výdavkov 

Schválený 

rozpočet na 
rok 2020 

Rozpočet 
po zmenách na 

rok 2020 

Skutočnosť 

k 30. 06. 2020 

% plnenia k 
schválenému 

rozpočtu 

% plnenia k  
rozpočtu po 

zmenách 

Celkom 31 452 000 32 479 421 9 096 164,63 28,92 28,01 

z toho :      

Bežný 16 835 653 16 472 566 6 702 116,13 39,81 40,69 

Kapitálový 13 176 326 13 483 772 2 245 727,94 16,65 16,66 

FO výdavkov 1 440 021 2 523 083 148 320,56 10,30 5,88 

 

Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta v I. polroku roku 2020 podľa programov 
programového rozpočtu 
 
 

 
Program 

Schválený 

rozpočet 
na rok 2020 

Rozpočet 
po zmenách 
na rok 2020 

 
Skutočnosť 

k 30.06.2020 

% 

plnenia 
k SR 

% plnenia 

k RpZ 

1 Plánovanie, manažment 
a kontrola 

 
535 620 

 
495 620 

 
143 347,49 

 
26,76 

 
28,92 

2 Propagácia a marketing 1 091 131 1 322 350 95 471,66 8,75 7,22 
3 Interné služby 1 115 710 1 533 010 268 675,86 24,08 17,53 
4 Služby občanom 304 100 291 090 107 565,13 35,37 36,95 
5 Bezpečnosť, právo a poriadok 702 800 694 600 283 191,72 40,29 40,77 
6 Odpadové hospodárstvo 3 446 246 3 492 386 491 296,67 14,26 14,07 
7 Komunikácie 998 000 725 865 137 909,81 13,82 19,00 
8 Doprava 122 000 57 000 27 321,29 22,39 47,93 
9 Vzdelávanie 10 264 343 10 362 287 3 645 042,02 35,51 35,18 

10 Šport 2 777 200 3 152 120 1 910 360,04 68,79 60,61 
11 Kultúra 658 500 432 400 140 750,00 21,37 32,55 
12 Verejné priestranstvá mesta 1 001 840 1 416 294 180 174,00 17,98 12,72 
13 Sociálne služby 2 392 490 2 540 099 766 623,88 32,04 30,18 
14 Bývanie 362 190 342 290 180 202,00 49,75 52,65 
15 Zdravotníctvo 3 762 290 3 752 290 31 168,10 0,83 0,83 
16 Administratíva 1 902 540 1 856 220 686 025,58 36,06 36,96 
17 Občania skrášľujú svoje mesto 15 000 13 500 1 039,38 6,93 7,70 
  

CELKOM 
 

31 452 000 
 

32 479 421 
 

9 096 164,63 
 

28,92 
 

28,01 
SR – schválený rozpočet na rok 2020                        RpZ – rozpočet po zmenách na rok 2020 

 
V I. polroku 2020 boli výdavky v členení podľa programov nasmerované najmä do oblastí: 

- vzdelávania, program 9     celkovo  3 645 042,02 €, 
- športu, program 10       celkovo  1 910 360,04 €, 
- sociálnych služieb, program 13    celkovo     766 623,88 €, 
- administratívy, program 16    celkovo     686 025,58 € 

- odpadového hospodárstva, program 6   celkovo     491 296,67 €. 
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1.2 Záver 
 

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta a rozvojové programy boli po ekonomickej 
stránke za hodnotené obdobie v plnom rozsahu zabezpečené. 
 

ROZPOČET Schválený 

rozpočet  na rok 
2020 

Rozpočet 
po zmenách  na rok 

2020 

Skutočnosť 

k 30. 06. 2020 

Bežný    

príjmy 17 781 306 16 744 825 9 068 214,75 

výdavky 16 835 653 16 472 566 6 702 116,13 

prebytok 945 653 272 259 2 366 098,62 

Kapitálový    

príjmy 6 896 863 7 003 870 367 189,80 

výdavky 13 176 326 13 483 772 2 245 727,94 

Schodok (skutočnosť) - 6 279 463 -6 479 902 - 1 878 538,14 

    

Príjmy spolu 

(bežné a kapitálové) 
 

24 678 169 

 

23 748 695 

 

9 435 404,55 

Výdavky spolu 

(bežné a kapitálové) 
 

30 011 979 

 

29 956 338 

 

8 947 844,07 

Výsledok rozpočtového 
hospodárenia bez FO 

 

- 5 333 810 

 

- 6 207 643 

 

487 560,48 

 
 

Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2020 dosiahlo výšku 11 791 032,23  € vrátane finančných operácií 
príjmov, čo predstavuje plnenie na 37,49 % schváleného rozpočtu, z toho bežné a kapitálové príjmy 
predstavujú 9 435 404,55 €. 
 
Skutočné čerpanie výdavkov za I. polrok 2020 bolo vo výške 9 096 164,63 € vrátane finančných operácií, 
t. j. čerpanie na úrovni 28,92% schváleného rozpočtu, z toho bežné a kapitálové výdavky predstavujú 
8 947 844,07 €. 
 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za I. polrok 2020 po úprave o finančné operácie príjmov a 
výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, predstavuje čiastku 
+ 487 560,48 €. Prebytok rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo najmä plnenie bežných príjmov a nízke 
čerpanie výdavkov. 
 

Bežný rozpočet na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 945 653 €, 
po zmenách bežný rozpočet kalkuluje s prebytkom vo výške 272 259 € a v skutočnosti I. polroka 2020 
mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 366 098,62 €. Kapitálový rozpočet na rok 2020 bol 
zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 6 279 463 €, po zmenách vo výške 
6 479 902 € a v skutočnosti I. polroka 2020 mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu vo 
výške 1 878 538,14 €. 
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V I. polroku 2020 mesto uskutočnilo prevod finančných prostriedkov z fondu opráv vo výške 
6 440,97 €, z rezervného fondu mesta uskutočnilo prevod finančných prostriedkov vo výške 
27 604,06 €. 
 
Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2020 k 30.06.2020 zamerané na ciele a merateľné 
ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programov je spracované osobitne a tvorí prílohu č. 2 tohto 
materiálu. 
 
Stanovisko komisie financií a rozpočtu: 
 

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zobrať na vedomie Rozbor 

hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok za I. polrok 2020 a Správu  

nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za rok 2019.  
 

 
 
 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

berie na vedomie    

 

Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 

2020 k 30.06.2020 a Správu nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku za 

rok 2019  



Príloha č. 1
MESTO KEŽMAROK

              PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA KEŽMAROK V ROKU 2020

k 30.06. 

2020 PRÍJMY MESTA

Schválený
rozpočet 
na r. 2020

v €

Rozpočet
po 

zmenách
 na r. 2020

v €

Skutočnosť
k 30. 06. 2020

v €

% 
plnenia

k SR

% 
plnenia
k RpZ

Ekonomická 
klasifikácia Bežné príjmy

111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 7 950 000 7 058 510 3 857 365,84 48,52 54,65

121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 132 000 132 000 84 518,03 64,03 64,03

121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb  950 000 950 000 522 671,11 55,02 55,02

121003 Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov 57 000 57 000 50 176,33 88,03 88,03

133001 Daň za špecifické služby - za psa 16 200 16 200 11 708,83 72,28 72,28

133004 Daň za predajné automaty 0 0 150,00 0,00 0,00

133006 Daň za špecifické služby - za ubytovanie 18 000 5 000 5 669,40 31,50 113,39

133012
Daň za špecifické služby - za užívanie
verejného priestranstva 15 000 7 500 1 408,75 9,39 18,78

133013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady 543 000 543 000 361 436,19 66,56 66,56

211003 Dividendy 10 000 10 000 0,00 0,00 0,00

212002 Príjmy z prenajatých pozemkov 97 550 74 550 21 837,16 22,39 29,29

212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 678 155 656 155 341 696,61 50,39 52,08

z toho:   oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 40 000 32 000 24 843,90 62,11 77,64

              prenájom nebytových priestorov v správe 75 000 69 000 35 849,58 47,80 51,96

              správa tepelného hospodárstva 5 5 0,00 0,00 0,00

             Združenie Región Tatry 9 490 9 490 9 487,58 99,97 99,97

              športoviská 0 0 1 651,13 0,00 0,00

              správa bytov 423 800 423 800 214 084,36 50,52 50,52

              B.Braun  - časť areálu nemocnice 30 000 30 000 15 000,00 50,00 50,00

              poliklinika 73 000 73 000 35 296,88 48,35 48,35

v tom: rozpočtové organizácie 26 860 18 860 5 483,18 20,41 29,07

212004
Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia 2 650 2 650 1 484,00 56,00 56,00

z toho:  mestská polícia 0 0 0,00 0,00 0,00

              trhovisko 2 500 2 500 1 484,00 0,00 0,00

v tom:  školy a školské zariadenia 150 150 0,00 0,00 0,00

221004
Administratívne poplatky - ostatné poplatky 
(správne poplatky) 47 500 42 750 19 201,70 40,42 44,92

z toho:    miestne dane a poplatok 1 000 900 3,00 0,30 0,33

              stavebný úrad 15 000 13 500 5 311,50 35,41 39,34

              matričný úrad 12 500 11 250 4 691,00 37,53 41,70

              ostatné poplatky 19 000 17 100 9 196,20 48,40 53,78

222003
Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie
predpisov 20 000 5 000 9 743,60 48,72 194,87

z toho:  sankčné úroky 0 0 0,00 0,00 0,00

              pokuty za porušenie predpisov (OÚ) 0 0 0,00 0,00 0,00

             Spravbytherm s.r.o. 0 0 59,60 0,00 0,00

             stavebný úrad 0 0 1 064,00 0,00 0,00

             revitalizácia vnútroblokov 0 0 0,00 0,00 0,00

             zimný štadión 0 0 0,00 0,00 0,00

             mestská polícia 20 000 5 000 8 620,00 43,10 172,40

223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 1 054 850 869 550 389 759,10 36,95 44,82

z toho:  verejné WC 1 300 650 380,00 29,23 58,46

              hydrogeologický prieskum geoterm. vôd 0 0 693,98 0,00 0,00

              parkoviská 100 000 70 000 44 957,70 44,96 64,23

              mestská polícia 38 000 38 000 9 352,64 24,61 24,61

              donáška stravy dôchodcom 6 250 3 000 2 909,80 46,56 96,99

              zvoz a triedenie separovaného odpadu 0 0 0,00 0,00 0,00

              Európske ľudové remeslo, trhy 140 000 0 0,00 0,00 0,00

              nocľaháreň 1 800 300 735,60 40,87 245,20

              opatrovateľská služba v domácnostiach 99 000 89 100 32 377,39 32,70 36,34

v tom:   školy a školské zariadenia 101 600 101 600 29 354,70 28,89 28,89

              Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
              opatrovateľskej služby 566 900 566 900 268 997,29 47,45 47,45
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223002 Poplatky za materské školy a školské zariadenia 139 600 139 600 53 596,40 38,39 38,39

v tom: školy a školské zariadenia 139 600 139 600 53 596,40 38,39 38,39

223003 Poplatky za stravné 268 700 194 700 110 464,83 41,11 56,74

z toho:  správa úradu 63 000 40 000 22 682,33 36,00 56,71

v tom:   školy a školské zariadenia 170 000 119 000 68 987,51 40,58 57,97

              Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
              opatrovateľskej služby 35 700 35 700 18 794,99 52,65 52,65

229005
Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby 
za znečisťovanie ovzdušia 1 000 1 000 0,00 0,00 0,00

242 Úroky z vkladov 3 000 500 414,72 13,82 82,94

z toho:    správa úradu 3 000 500 414,72 13,82 82,94

               školy a školské zariadenia 0 0 0,00 0,00 0,00

               Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
               opatrovateľskej služby 0 0 0,00 0,00 0,00

244 Úroky z termínovaných vkladov 0 0 0,07 0,00 0,00

v tom:   školy a školské zariadenia 0 0 0,00 0,00 0,00

292006 Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia 0 0 1 840,24 0,00 0,00

292008
Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných
podobných hier 75 000 52 500 49 639,01 66,19 94,55

292009 Ostatné príjmy - z odvodu 0 0 0,00 0,00 0,00

292012 Ostatné príjmy - z dobropisov 0 25 333 49 639,34 0,00 195,95

z toho:   oprava a údržba nebytových priestorov v správe 0 0 42,99 0,00 0,00

               denné centrum 0 0 73,94 0,00 0,00

               civilná ochrana 0 0 305,55 0,00 0,00

               protipožiarna ochrana 0 0 40,40 0,00 0,00

               cyklický zber odpadu 0 0 9 274,82 0,00 0,00

               zabezpečenie výkonov MHD 0 0 382,72 0,00 0,00

               futbalové štadióny 0 0 418,14 0,00 0,00

              mestská športová hala 0 0 9 937,92 0,00 0,00

              dom opatrovateľskej služby 0 0 320,87 0,00 0,00

               komunitné centrum 0 0 542,71 0,00 0,00

               údržba a obnova dopravného značenia 0 0 156,30 0,00 0,00

               správa úradu 0 0 2 262,14 0,00 0,00

v tom:   školy a školské zariadenia 0 19 713 20 267,98 0,00 102,82

             Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
             opatrovateľskej služby 0 5 620 5 612,86 0,00 0,00

292017 Ostatné príjmy - vratky 0 160 3 067,10 0,00 1 916,94

z toho:    mestská polícia 0 0 0,00 0,00 0,00

              rozpočtové organizácie 0 160 3 062,52 0,00 1 914,08

              správa úradu 0 0 4,58 0,00 0,00

292019 Ostatné príjmy - z refundácie 0 655 2 992,60 0,00 456,89

z toho:  dom opatrovateľskej služby 0 0 0,00 0,00 0,00

              oddelenie majetko -právne 0 0 705,67 0,00 0,00

              správa hospodárskej budovy Mlynčeky 0 0 600,00 0,00 0,00

              správa úradu 0 0 404,26 0,00 0,00

              mestská polícia 0 0 175,20 0,00 0,00

              oddelenie ekonomické - známky pre psov 0 0 3,50 0,00 0,00

              školy a školské zariadenia 0 655 1 103,97 0,00 168,55

292027 Ostatné príjmy - iné 0 2 420 2 606,01 0,00 0,00

z toho:  správa nebytových priestorov 0 0 0,00 0,00 0,00

              správa úradu 0 0 0,00 0,00 0,00

             mylné platby 0 0 188,08 0,00 0,00

             školy a školské zariadenia 0 0 0,00 0,00 0,00

             Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
             opatrovateľskej služby 0 2 420 2 417,93 0,00 0,00

311 Granty 0 607 5 629,54 0,00 927,44

z toho:    Európske ľudové remeslo, trhy 0 0 0,00 0,00 0,00

                školy a školské zariadenia 0 607 3 638,83 0,00 599,48

               Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 
               opatrovateľskej služby 0 0 2 990,71 0,00 0,00
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312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 1 619 417 1 693 797 851 826,83 52,60 50,29

z toho:   turistické a cyklistické trasy - mobiliár 0 1 300 1 263,84 0,00 97,22

          turistické a cyklistické trasy - okolo historického    centra                                               0 0 0,00 0,00 0,00

             MŠ Možiarska - zvýšenie kapacít infraštr. MŠ 0 0 0,00 0,00 0,00

             vlastná údržba 3 350 3 350 3 244,80 96,86 96,86

             vybavenie učební základných škôl 12 715 12 715 0,00 0,00 0,00

             MŠ Cintorínska zníženie energ. náročnosti budov 0 0 0,00 0,00 0,00

Projekt - NP PRIM - projekt inklúzie v MŠ - ZŠ s MŠ Nižná brána 0 35 200 13 574,34 0,00 38,56

Putovanie po stopách histórie, kultúry, Nowy Targ - Kežmarok 0 15 100 15 041,08 0,00 99,61

             Nízkouhlíková stratégia              28 096 28 096 0,00 0,00 0,00

            protipožiarna ochrana 0 3 000 3 000,00 0,00 100,00

            školstvo - hmotná núdza - podpora výchovy 
            a vzdelávania 940 940 232,40 24,72 24,72

            školstvo - hmotná núdza pre ŠZŠ - školské potreby 0 9 000 8 564,60 0,00 95,16

            školstvo - hmotná núdza - podpora k stravovacím 
            návykom dieťaťa 336 510 336 510 270 120,00 80,27 80,27

            starostlivosť o vojnové hroby 0 2 100 2 033,13 0,00 96,82

Projekt - podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok 157 320 157 320 66 861,00 42,50 42,50

            Revitalizácia vnútroblokov 14 659 14 659 0,00 0,00 0,00

            Zimný štadión - ÚPSVaR 2 550 2 550 2 176,09 85,34 85,34

            Mestská športová hala - ÚPSVaR 1 350 1 350 0,00 0,00 0,00

            starostlivosť o občanov bez prístrešia - nocľaháreň 23 040 23 040 13 377,05 58,06 58,06

            Zariadenie opatrovateľskej služby 72 300 72 300 35 994,22 49,78 49,78

            osobitný príjemca prídavku na dieťa a socíálnych dávok 35 000 25 000 5 827,11 16,65 23,31

            výkon činnosti osobitného príjemcu prídavku 
            na dieťa a sociálnych dávok 250 250 70,55 28,22 28,22
            Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej 
            služby 0 6 730 6 728,86 0,00 99,98

            terénna sociálna práca 29 720 29 720 11 062,51 37,22 37,22

            terénna sociálna práca -  MV SR - COVID-19 0 1 000 1 000,00 0,00 100,00

            poliklinika - ÚPSVaR 7 600 7 600 4 218,24 55,50 55,50

            správa mesta - ÚPSVaR 2 000 9 150 4 117,86 205,89 45,00

            Monografia mesta Kežmarok 0 3 200 3 123,81 0,00 97,62

            Zariadenie pre seniorov 647 700 647 700 322 086,32 49,73 49,73

            školy a školské zariadenia 244 317 244 917 58 109,02 23,78 23,73

312002 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho účelového fondu 0 39 440 39 439,42 0,00 100,00

312007 Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce 45 800 45 950 8 768,79 19,15 19,08

z toho:  stavebný úrad 45 000 45 000 8 420,00 18,71 18,71

              CVČ 500 500 219,19 0,00 43,84

             školy a školské zariadenia 300 450 129,60 43,20 28,80

312012
Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu
na úhradu preneseného výkonu štátnej správy 4 036 884 4 115 198 2 205 443,20 54,63 53,59

z toho:    základné školstvo - normatíva 3 619 691 3 626 305 1 821 688,00 50,33 50,24

              školstvo - riešenie havarijných situácií 0 0 0,00 0,00 0,00

              školstvo - nenormatíva - asistenti 64 530 74 940 56 205,00 87,10 75,00

              školstvo - projekt - asistenti 0 16 416 0,00 0,00 0,00

              školstvo - nenormatíva - dopravné 17 260 10 824 10 824,00 62,71 100,00

              školstvo - nenormatíva - vzdelávacie poukazy 46 434 55 232 33 139,00 71,37 60,00

              školstvo - nenormatíva - učebnice 7 105 7 105 0,00 0,00 0,00

              školstvo - príspevok na rekreáciu 8 000 8 000 0,00 0,00 0,00

              školstvo - nenormatíva - deti zo sociálne 
              znevýhodneného prostredia 13 400 4 800 2 400,00 17,91 50,00

              školstvo - predškoláci 20 449 21 246 10 623,00 51,95 50,00

              školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy 25 365 28 050 28 050,00 110,59 100,00

              školstvo - príspevok na školu v prírode 
              Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 6 450 10 050 10 050,00 155,81 100,00

              školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná
              škola Grundschule, Hradné nám.38, Kežmarok 9 450 9 450 9 450,00 100,00 100,00

              školstvo - príspevok na školu v prírode - Základná
              škola, Nižná brána 8, Kežmarok 7 200 7 200 7 200,00 100,00 100,00

              školský úrad 35 200 35 200 17 544,00 49,84 49,84

              stavebný úrad 59 500 78 300 78 176,18 131,39 99,84

              bytová politika 16 000 16 100 16 036,52 100,23 99,61

              matričný úrad 65 500 60 000 59 911,39 91,47 99,85

              register obyvateľov SR 5 500 5 500 5 405,73 98,29 98,29

              register adries 2 000 100 72,40 3,62 72,40

              doprava 700 710 707,66 101,09 99,67

              starostlivosť o životné prostredie 1 540 1 600 0,00 0,00 0,00

              sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 0 23 508 23 508,00 0,00 100,00

              voľby NR SR 5 610 14 562 14 452,32 257,62 99,25

331001 Zahraničné granty - Projekt "ERASMUS" 0 3 100 4 020,00 0,00 129,68

SPOLU Bežné príjmy mesta  17 781 306 16 744 825 9 068 214,75 51,00 54,16
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Ekonomická 
klasifikácia Kapitálové príjmy

231 Príjem z predaja kapitálových aktív 203 000 253 000 1 748,19 0,86 0,69

z toho:  správa bytov 0 0 0,00 0,00 0,00

             predaj domov a bytov 203 000 253 000 1 588,19 0,78 0,63

             predaj domov a bytov - exekúcie 0 0 40,00 0,00 0,00

            splátky za predaj domu - Jurské 0 0 0,00 0,00 0,00

            splátky za predaj domu - Zombor, Dobšiná 0 0 120,00 0,00 0,00

233001 Príjem z predaja pozemkov 0 0 7 451,90 0,00 0,00

322001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu 6 693 863 6 750 870 357 989,71 5,35 5,30

z toho:    mobiliár k cyklochodníku - Hájovňa 0 3 500 3 355,83 0,00 95,88

               Turistické a cyklistické trasy  - cesta okolo 
               historického centra 407 311 473 350 0,00 0,00 0,00

               Turistické a cyklistické trasy  - cesta okolo 
               historického centra - PSK 26 540 0 0,00 0,00 0,00

               Historicko - kultúrno - prírodná  cesta okolo Tatier
              - II. etapa 61 000 0 0,00 0,00 0,00

               Projekt - Centrum integrovanej zdravotnej  
               starostlivosti Kežmarok 1 005 890 1 005 890 0,00 0,00 0,00

               Projekt - MINIBUS 35 000 0 0,00 0,00 0,00

               Revitalizácia predpolia radnice - Spája nás voda 76 000 76 000 0,00 0,00 0,00

               Revitalizácia vnútroblokov 482 847 464 455 0,00 0,00 0,00

               Projekt - MŠ Možiarska zvýšenie kapacít infr. MŠ 247 800 253 400 0,00 0,00 0,00
               Projekt - MŠ Cintorínska - zníženie energetickej 
              náročnosti budov 340 000 340 000 0,00 0,00 0,00

              Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule   153 303 153 303 0,00 0,00 0,00

              Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána   132 109 132 109 0,00 0,00 0,00

              Projekt - Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Fischera   160 623 160 623 0,00 0,00 0,00

               Projekt - Rekonštrukcia Mestskej tržnice  
              na Regionálnu tržnicu 85 000 85 000 0,00 0,00 0,00

              Dotácia PSK - Renesančná zvonica           150 000 150 000 0,00 0,00 0,00

              Dotácia PSK  - Zimný štadión šatne           166 000 166 000 0,00 0,00 0,00

              Projekt - Dobudovanie systému zhodnocovania BRO 2 514 440 2 514 440 0,00 0,00 0,00

               Dobudovanie technickej infraštruktúry priemyselného 
               parku v Kežmarku 300 000 300 000 270 922,44 90,31 90,31

              Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS           350 000 350 000 0,00 0,00 0,00

              Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku           0 72 500 72 447,38 0,00 99,93

              Projekt - Obnova hasičskej zbrojnice           0 11 300 11 264,06 0,00 99,68

              Výstavba verejne prístupnej elektr. nabíjacej stanice           0 4 000 0,00 0,00 0,00

              Rozvoj terénnych komunit. a sociálnych služieb           0 35 000 0,00 0,00 0,00

SPOLU Kapitálové príjmy mesta  6 896 863 7 003 870 367 189,80 5,32 5,24

Ekonomická 
klasifikácia

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami

411007 Splátky návratných finančných operácií 0 30 000 0,00 0,00 0,00

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5 100 920 4 736 503 1 997 224,18 39,15 42,17
z toho:  normatívy a nenormatívy - Základná škola, Dr. Daniela   
              Fischera 2, Kežmarok 0 44 354 44 353,73 0,00 100,00
              normatívy a nenormatívy - Základná škola - Grundschule, 
             Hradné námestie 38, Kežmarok 0 19 848 19 849,50 0,00 100,01
              normatívy a nenormatívy - Základná škola, Nižná brána 8, 
              Kežmarok 0 80 687 80 686,81 0,00 100,00

              príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Cintorínska 0 404 404,00 0,00 100,00

              príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ Kuzmányho 0 1 500 1 500,00 0,00 100,00

              nenormatíva - ZUŠ Antona Cígera 0 6 708 6 708,00 0,00 100,00

               Dotácia ÚPSVaR -  stravné - školy a školské zariadenia          0 71 670 71 596,40 0,00 99,90

              Dotácia ŠR - Úrad vlády SR - CIZS 450 000 450 000 0,00 0,00 0,00

              Dotácia ŠR - dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna 500 000 500 000 439 253,31 87,85 87,85

              Dotácia ŠR -  multifunkčné ihrisko CVČ 40 000 37 000 0,00 0,00 0,00
              Dotácia ŠR - Úrad vlády SR - detské ihrisko 
              pre najmenších MŠ Kuzmányho 0 8 000 8 000,00 0,00 100,00

              Dotácia ŠR - Rekonštrukcia a modernizácia ZPS 350 000 0 0,00 0,00 0,00

              Dotácia ŠR - most Nižná brána 100 000 100 000 0,00 0,00 0,00

              Projekt  - Podpora opatrovateľskej služby 0 15 500 15 213,20 0,00 98,15

              Návratná finančná výpomoc MF SR - dokončenie  
              rekonštrukcie zimného štadióna 1 617 000 1 855 720 1 283 060,53 79,35 69,14

               Návratná finančná výpomoc MF SR - CIZS                1 495 400 1 495 400 0,00 0,00 0,00

              Dotácia ŠR - Zariadenie pre seniorov 0 18 400 18 328,65 0,00 99,61

4 / 5



k 30.06. 

2020 PRÍJMY MESTA

Schválený
rozpočet 
na r. 2020

v €

Rozpočet
po 

zmenách
 na r. 2020

v €

Skutočnosť
k 30. 06. 2020

v €

% 
plnenia

k SR

% 
plnenia
k RpZ

              Dotácia ŠR - Zariadenie opatrovateľskej služby 0 2 900 2 861,06 0,00 98,66

              Dotácia ŠR - Nocľaháreň 0 2 500 2 468,75 0,00 98,75

              Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku 500 000 0 0,00 0,00 0,00

 v tom:  školy a školské zariadenia - stravné 48 520 25 912 2 940,24 0,00 11,35

454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta 657 800 1 872 800 27 604,06 4,20 1,47

454002 Prevod prostriedkov z fondu opráv 20 000 20 000 6 440,97 32,20 32,20

456002 Iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky 0 41 423 51 847,89 0,00 125,17

SPOLU
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami 5 778 720 6 700 726 2 083 117,10 36,05 31,09

Ekonomická 
klasifikácia

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a 
finančnými pasívami

513002
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - 
bankové úvery dlhodobé 587 800 1 556 650 272 510,58 46,36 17,51
z toho: preklenovací úver - Rekonštrukcia mestskej tržnice   
              na regionálnu tržnicu 0 85 000 0,00 0,00 0,00

              preklenovací úver - komplexná obnova NKP Zvonica   
              Kostolné nám. 16 0 150 000 0,00 0,00 0,00

              preklenovací úver - výstavba verejne prístupnej    
              nabíjacej stanice 0 4 000 0,00 0,00 0,00

              preklenovací úver - MŠ Možiarska 247 800 253 400 0,00 0,00 0,00

              preklenovací úver - MŠ Cintorínska 340 000 340 000 272 510,58 80,15 80,15
              preklenovací úver - dostavba a rekonštukcia    
              zimného štadióna - šatne 0 166 000 0,00 0,00 0,00
              preklenovací úver - rozvoj terénnych komunitných    
              a sociálnych služieb 0 35 000 0,00 0,00 0,00

              investičný úver 0 523 250 0,00 0,00 0,00

514001 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 407 311 473 350 0,00 0,00 0,00
z toho:    úver preklenovací - cyklistický chodník 407 311 473 350 0,00 0,00 0,00

SPOLU Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 995 111 2 030 000 272 510,58 27,38 13,42

PRÍJMY MESTA

Schválený
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po 
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Bežné príjmy mesta 17 781 306 16 744 825 9 068 214,75 51,00 54,16

Kapitálové príjmy mesta 6 896 863 7 003 870 367 189,80 5,32 5,24

Príjmové finančné operácie 6 773 831 8 730 726 2 355 627,68 34,78 26,98

Príjmy mesta spolu 31 452 000 32 479 421 11 791 032,23 37,49 36,30

Vysvetlivky: SR - schválený rozpočet rok 2020
                  RpZ - rozpočet po zmenách rok 2020

Vyhotovila: Ing. Drahomíra Polovková
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Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %
Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %

VÝDAVKY CELKOM: 16 835 653 16 472 566 6 702 116,13 40,69% 13 176 326 13 483 772 2 245 727,94 16,66%

v tom:

Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 202 220 182 220 33 887,05 18,60% 333 400 313 400 109 460,44 34,93%
Podprog 1.1 Manažment 87 500 107 900 23 359,66 21,65% 0 0 0,00 xxx
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta 13 000 12 200 1 998,15 16,38% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Reprezentačné 8 000 7 200 1 998,15 27,75% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Malé dotácie 5 000 5 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií 68 500 89 700 21 361,51 23,81% 0 0 0,00 xxx

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo 6 000 6 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Podprog 1.2 Plánovanie 109 820 69 620 10 527,39 15,12% 33 400 13 400 5 400,00 40,30%
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie 0 0 0,00 xxx 7 000 7 000 0,00 0,00%

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie 0 0 0,00 xxx 26 400 6 400 5 400,00 84,38%

Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov 109 820 69 620 10 527,39 15,12% 0 0 0,00 xxx

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
Podprog 1.4 Daňová politika 1 000 900 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo 2 900 2 900 0,00 0,00% 0 0 0 xxx
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika  0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 1.5.2 Audit 2 900 2 900 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 1.5.3 Účtovníctvo 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi 1 000 900 0,00 0,00% 300 000 300 000 104 060,44 34,69%
Program 2:   Propagácia a marketing 253 820 241 670 95 471,66 39,50% 430 000 607 330 0,00 0,00%
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu 44 120 33 620 11 300,68 33,61% 430 000 607 330 0,00 0,00%
Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta 3 000 2 500 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby 40 000 30 000 11 300,52 37,67% 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.1.3
Kežmarská informačná agentúra
(od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)

0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2) 1 120 1 120 0,16 0,01% 430 000 607 330 0,00 0,00%
 - v tom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Mobiliár 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Cyklochodník okolo historického centra 120 120 0,00 0,00% 430 000 530 830 0,00 0,00%

 - v tom Prekleňovací úver - úrok 1 000 1 000 0,16 0,02% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Prekleňovací úver - splátka istiny 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku 0 0 0,00 xxx 0 76 500 0,00 0,00%

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste 209 200 207 550 84 170,98 40,55% 0 0 0,00 xxx
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1) 2 500 2 250 378,00 16,80% 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4) 90 000 86 200 29 719,62 34,48% 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5) 60 000 61 800 29 065,09 47,03% 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6) 5 000 15 100 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6) 32 200 32 200 24 925,17 77,41% 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2) 19 500 10 000 83,10 0,83% 0 0 0,00 xxx

Podprog 2.3 Kronika mesta 500 500 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Bežné výdavky (600) Kapitálové výdavky (700)REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €

k 30. 06. 2020
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Program 3:   Interné služby 348 520 355 220 131 867,48 37,12% 767 190 942 790 136 808,38 14,51%
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok 2 000 2 000 1 761,71 88,09% 0 0 0,00 xxx
Podprog 3.2 Právne služby 25 000 25 000 3 184,64 12,74% 0 0 0,00 xxx
Podprog 3.3 Interné informačné služby 162 320 138 820 54 243,38 39,07% 111 700 63 500 0,00 0,00%
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta 159 200 189 400 72 677,75 38,37% 655 490 879 290 136 808,38 15,56%
Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 80 000 118 000 44 575,93 37,78% 0 0 0,00 xxx

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 0 0 0,00 xxx 655 490 879 290 136 808,38 15,56%
 - v tom Nákup pozemkov 0 0 0,00 xxx 150 000 150 000 101 260,00 67,51%
 - v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry 0 0 0,00 xxx 9 490 12 990 9 487,58 73,04%
 - v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58 0 0 0,00 xxx 6 000 6 000 5 944,80 99,08%
 - v tom Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom) 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby 0 0 0,00 xxx 40 000 40 000 0,00 0,00%
 - v tom Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Objekt MŠ Petržalská 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Obnova Reduty 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu 0 0 0,00 xxx 100 000 300 000 0,00 0,00%
 - v tom Rekonštrukcia strechy Denné centrum 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Štúdia - oprava kasární 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám. 0 0 0,00 xxx 300 000 300 000 0,00 0,00%
 - v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie 0 0 0,00 xxx 50 000 50 000 20 116,00 40,23%
 - v tom Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta 0 0 0,00 xxx 0 20 300 0,00 0,00%

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární 1 000 1 000 389,16 38,92% 0 0 0,00 xxx

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky) 78 200 70 400 27 712,66 39,36% 0 0 0,00 xxx

Program 4: Služby občanom 302 100 284 090 107 565,13 37,86% 2 000 7 000 0,00 0,00%
Podprog 4.1 Verejné WC 20 000 18 000 6 397,66 35,54% 0 5 000 0,00 0,00%
Podprog 4.2 Stavebný úrad 115 000 122 300 49 986,31 40,87% 0 0 0,00 xxx
Podprog 4.3 Matričný úrad 77 150 64 490 22 800,36 35,35% 0 0 0,00 xxx
Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia 21 500 19 350 966,98 5,00% 0 0 0,00 xxx
Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries 15 850 12 560 2 859,08 22,76% 0 0 0,00 xxx
Podprog 4.6 Trhovisko 500 500 457,57 91,51% 0 0 0,00 xxx
Podprog 4.7 Parkoviská 52 100 46 890 24 097,17 51,39% 2 000 2 000 0,00 0,00%
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Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 668 800 674 300 283 191,72 42,00% 34 000 20 300 0,00 0,00%
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 540 000 530 000 202 069,19 38,13% 34 000 9 000 0,00 0,00%
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie 540 000 530 000 202 069,19 38,13% 25 000 0 0,00 xxx

Prvok 5.1.2 Kamerový systém 0 0 0,00 xxx 9 000 9 000 0,00 0,00%

Podprog 5.2 Civilná ochrana 4 600 4 600 707,00 15,37% 0 0 0,00 xxx
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana 8 000 11 000 3 002,45 27,30% 0 11 300 0,00 0,00%
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie 112 000 124 500 73 677,24 59,18% 0 0 0,00 xxx
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO 45 000 45 000 24 500,00 54,44% 0 0 0,00 xxx

Prvok 5.4.3 Renovácia VO 5 000 5 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO 62 000 74 500 49 177,24 66,01% 0 0 0,00 xxx

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov 500 500 35,84 7,17% 0 0 0,00 xxx
Podprog 5.9 Útulok zvierat 3 700 3 700 3 700,00 100,00% 0 0 0,00 xxx

Program 6:   Odpadové hospodárstvo 777 436 814 876 486 878,33 59,75% 2 668 810 2 673 510 4 418,34 0,17%
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu 508 500 576 340 348 578,33 60,48% 0 0 0,00 xxx
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu 322 000 322 000 239 000,00 74,22% 0 0 0,00 xxx

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 150 000 217 840 93 578,33 42,96% 0 0 0,00 xxx

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok 1 500 1 500 1 000,00 66,67% 0 0 0,00 xxx

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO 35 000 35 000 15 000,00 42,86% 0 0 0,00 xxx

Podprog 6.2 Separácia odpadu 64 000 63 600 31 000,00 48,74% 2 668 810 2 668 810 0,00 0,00%
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 4 000 3 600 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu 60 000 60 000 31 000,00 51,67% 2 668 810 2 668 810 0,00 0,00%

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie 25 000 25 000 13 000,00 52,00% 0 0 0,00 xxx
Podprog 6.4 Čistenie mesta 179 936 149 936 94 300,00 62,89% 0 4 700 4 418,34 94,01%
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta 150 000 120 000 64 500,00 53,75% 0 0 0,00 xxx

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia 29 936 29 936 29 800,00 99,55% 0 4 700 4 418,34 94,01%

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
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Program 7:   Komunikácie 290 000 218 200 127 570,45 58,46% 708 000 497 542 216,36 0,04%
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií 90 000 90 000 51 500,00 57,22% 708 000 497 542 216,36 0,04%
Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest 30 000 30 000 11 000,00 36,67% 345 000 409 099 216,36 0,05%
 - v tom Príprava investícií - iné 0 0 0,00 xxx 25 000 25 000 216,36 0,87%

 - v tom Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána 0 0 0,00 xxx 250 000 250 000 0,00 0,00%

 - v tom Priekopa - obslužná cesta II. časť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Okružná križovatka JUH 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie) 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Trhovište - rekonštrukcia - I. časť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií 30 000 30 000 11 000,00 36,67% 70 000 134 099 0,00 0,00%

 - v tom Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 30 000 30 000 13 000,00 43,33% 353 000 88 443 0,00 0,00%
 - v tom Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Námestie  Bažant 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Hradné nám. - oproti hradu 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Oprava a rekonštrukcia chodníkov 30 000 30 000 13 000,00 43,33% 53 000 0 0,00 xxx
 - v tom Chodníky Starý cintorín 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" 0 0 0,00 xxx 300 000 88 443 0,00 0,00%

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 30 000 30 000 27 500,00 91,67% 10 000 0 0,00 xxx
 - v tom Parkovací systém 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy 30 000 30 000 27 500,00 91,67% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok" 0 0 0,00 xxx 10 000 0 0,00 xxx

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie 170 000 108 200 73 738,45 68,15% 0 0 0,00 xxx
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia 30 000 20 000 2 332,00 11,66% 0 0 0,00 xxx

Program 8:   Doprava 57 000 57 000 27 321,29 47,93% 65 000 0 0,00 xxx
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD 55 000 55 000 26 321,29 47,86% 45 000 0 0,00 xxx
Podprog 8.2 Zastávky MHD 2 000 2 000 1 000,00 50,00% 20 000 0 0,00 xxx
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Program 9:   Vzdelávanie 8 498 247 8 559 891 3 363 531,44 39,29% 1 178 296 1 197 696 272 510,58 22,75%
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby 2 145 965 2 057 260 871 722,73 42,37% 638 000 660 400 272 510,58 41,26%
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou 309 144 296 744 108 298,84 36,50% 258 000 272 400 0,00 0,00%

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou 322 297 312 929 111 394,79 35,60% 380 000 380 000 272 510,58 71,71%

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 582 532 561 135 208 468,14 37,15% 0 8 000 0,00 0,00%

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou 148 400 140 980 74 200,00 52,63% 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou 154 362 146 643 77 181,00 52,63% 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou 437 250 415 387 218 625,00 52,63% 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou 191 980 183 442 73 554,96 40,10% 0 0 0,00 xxx

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby 5 323 050 5 510 268 2 136 715,55 38,78% 480 136 480 136 0,00 0,00%
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD 1 843 642 1 802 887 690 581,38 38,30% 174 253 174 253 0,00 0,00%
 - v tom ZŠ, Dr. Fischera 1 367 542 1 409 430 556 247,46 39,47% 174 253 174 253 0,00 0,00%
 - v tom ŠKD, Dr. Fischera 97 812 93 642 29 119,93 31,10% 0 0 0,00 xxx
 - v tom ŠJ, Dr. Fischera 378 288 299 815 105 213,99 35,09% 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD 1 430 779 1 495 398 566 779,70 37,90% 166 821 166 821 0,00 0,00%
 - v tom ZŠ, Hradné námestie 1 220 219 1 289 184 519 056,01 40,26% 166 821 166 821 0,00 0,00%
 - v tom ŠKD, Hradné námestie 82 664 79 135 22 563,18 28,51% 0 0 0,00 xxx
 - v tom ŠJ, Hradné námestie 127 896 127 079 25 160,51 19,80% 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD 1 866 055 1 952 328 712 554,47 36,50% 139 062 139 062 0,00 0,00%
 - v tom ZŠ, Nižná brána 1 475 543 1 576 342 595 521,90 37,78% 139 062 139 062 0,00 0,00%
 - v tom ŠKD, Nižná brána 90 583 87 229 26 376,17 30,24% 0 0 0,00 xxx
 - v tom ŠJ, Nižná brána 299 929 288 757 90 656,40 31,40% 0 0 0,00 xxx
 - v tom MŠ, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 175 764 167 038 87 882,00 52,61% 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola 6 810 92 617 78 918,00 85,21% 0 0 0,00 xxx

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity 163 771 156 415 56 975,60 36,43% 60 160 57 160 0,00 0,00%
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času 163 771 156 415 56 975,60 36,43% 60 160 57 160 0,00 0,00%

Prvok 9.3.2 CVČ pri ZŠ, Hradná 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.3.3 CVČ pri ZŠ, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 9.4 Základné umelecké školy 819 761 800 248 290 364,29 36,28% 0 0 0,00 xxx
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 819 761 800 248 290 364,29 36,28% 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok 500 500 365,49 73,10% 0 0 0,00 xxx
Podprog 9.6 Kežmarok proti drogám 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad 35 200 35 200 7 387,78 20,99% 0 0 0,00 xxx
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 10 000 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
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Program 10: Šport 494 200 429 400 188 046,20 43,79% 2 283 000 2 556 720 1 722 313,84 67,36%
Podprog 10.2 Motivácia k športu 6 500 5 850 50,00 0,85% 0 0 0,00 xxx
Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí 6 500 5 850 50,00 0,85% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Dni športu 3 000 2 700 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Olympiáda partnerských miest 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Športové podujatia mesta  3 500 3 150 50,00 1,59% 0 0 0,00 xxx

Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ 160 000 126 600 45 000,00 35,55% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Mestský športový klub OZ 110 000 83 600 27 500,00 32,89% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Mestský športový klub OZ - nájomné 50 000 37 500 17 500,00 46,67% 0 0 0,00 xxx
 - v tom KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Extraliga hokejbal 0 5 500 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Podprog 10.4 Športoviská 237 700 237 700 96 196,20 40,47% 2 283 000 2 556 720 1 722 313,84 67,36%
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión 40 000 40 000 11 751,82 29,38% 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2 1 700 1 700 414,82 24,40% 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.3 Zimný štadión 90 000 90 000 49 677,56 55,20% 2 283 000 2 556 720 1 722 313,84 67,36%

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH) 1 000 1 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala 85 000 85 000 30 352,00 35,71% 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.9 Kúpalisko 20 000 20 000 4 000,00 20,00% 0 0 0,00 xxx

Podprog 10.5 Mestské ligy 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby 90 000 59 250 46 800,00 78,99% 0 0 0,00 xxx
 - v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/ 27 000 12 000 12 000,00 100,00% 0 0 0,00 xxx
 - v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné 9 000 6 750 6 750,00 100,00% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži 15 000 11 250 11 250,00 100,00% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. -  hokej muži - nájomné 22 000 16 500 16 500,00 100,00% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby 17 000 12 750 300,00 2,35% 0 0 0,00 xxx
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Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %
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Bežné výdavky (600) Kapitálové výdavky (700)REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €

k 30. 06. 2020

Program 11: Kultúra 653 500 429 900 140 750,00 32,74% 5 000 2 500 0,00 0,00%
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty 10 000 9 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia 222 000 39 600 11 600,00 29,29% 2 500 0 0,00 xxx
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok 6 000 3 600 3 600,00 100,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy 6 000 6 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy 200 000 21 000 4 000,00 19,05% 2 500 0 0,00 xxx

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste 10 000 9 000 4 000,00 44,44% 0 0 0,00 xxx

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra 411 500 368 700 129 150,00 35,03% 2 500 2 500 0,00 0,00%
Prvok 11.3.1 Amfiteáter 1 500 1 500 0,00 0,00% 2 500 2 500 0,00 0,00%

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra 145 000 124 800 50 400,00 40,38% 0 0 0,00 xxx

Prvok 11.3.4 Kino 60 000 54 000 20 600,00 38,15% 0 0 0,00 xxx

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň 10 000 14 700 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko 195 000 173 700 58 150,00 33,48% 0 0 0,00 xxx

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby 10 000 12 600 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Klub priateľov Magury - činnosť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Klub priateľov Magury - nájom 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Ostatné dotácie podľa VZN 10 000 12 600 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Program 12: Prostredie pre život 332 500 303 600 180 174,00 59,35% 593 340 536 694 0,00 0,00%
Podprog 12.1 Verejná zeleň 242 500 211 500 133 000,00 62,88% 518 340 536 694 0,00 0,00%
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene 10 000 9 000 8 000,00 88,89% 0 0 0,00 xxx

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 230 000 200 000 125 000,00 62,50% 518 340 536 694 0,00 0,00%

Prvok 12.1.3 Lesopark 2 500 2 500 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Podprog 12.2 Mestské lesy 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
Podprog 12.3 Detské ihriská 10 000 10 000 6 000,00 60,00% 50 000 0 0,00 xxx
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta 10 000 10 000 6 000,00 60,00% 20 000 0 0,00 xxx
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie 5 000 5 000 0,00 0,00% 5 000 0 0,00 xxx
Podprog 12.7 Cintorínske služby 65 000 67 100 35 174,00 52,42% 0 0 0,00 xxx
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Program 13: Sociálne služby 1 974 490 2 027 099 746 623,88 36,83% 418 000 458 000 0,00 0,00%
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov 1 468 050 1 507 480 565 746,98 37,53% 418 000 413 000 0,00 0,00%
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov 1 182 700 1 215 930 452 352,10 37,20% 413 000 413 000 0,00 0,00%

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov) 12 000 10 800 2 047,01 18,95% 5 000 0 0,00 xxx

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov 5 450 4 950 972,20 19,64% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 182 300 185 200 67 679,71 36,54% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť 5 000 5 000 1 144,87 22,90% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS 80 600 80 600 41 551,09 51,55% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb 0 5 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov 78 220 95 799 34 285,04 35,79% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 45 000 59 579 26 235,70 44,04% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy) 29 720 30 720 6 749,34 21,97% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci 3 500 5 500 1 300,00 23,64% 0 0 0,00 xxx

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny 2 550 2 550 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny 50 50 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 2 500 2 500 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba 388 870 394 470 140 373,98 35,59% 0 0 0,00 xxx
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou 2 150 2 150 187,26 8,71% 0 0 0,00 xxx

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba 386 720 392 320 140 186,72 35,73% 0 0 0,00 xxx

Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN 35 500 25 500 5 886,87 23,09% 0 0 0,00 xxx
Podprog 13.9 Komunitné centrum 1 300 1 300 331,01 25,46% 0 45 000 0,00 0,00%

Program 14: Bývanie 123 280 123 380 71 004,58 57,55% 20 000 0 0,00 xxx
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov 44 780 44 780 22 594,26 50,46% 20 000 0 0,00 xxx
 - v tom existujúce bytové domy 44 780 44 780 22 594,26 50,46% 0 0 0,00 xxx
 - v tom projektová dokumentácia nový BD 0 0 0,00 xxx 20 000 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Weilburská 2,4 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov 60 000 60 000 40 003,84 66,67% 0 0 0,00 xxx
Podprog 14.3 Bytová politika 18 500 18 600 8 406,48 45,20% 0 0 0,00 xxx
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k 30. 06. 2020

Program 15: Zdravotníctvo 92 000 82 000 31 168,10 38,01% 3 670 290 3 670 290 0,00 0,00%
Podprog 15.1 Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o. 0 0 0,00 xxx 500 000 500 000 0,00 0,00%
Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 92 000 82 000 31 168,10 38,01% 0 0 0,00 xxx
Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 0 0 0,00 xxx 3 170 290 3 170 290 0,00 0,00%

Program 16: Administratíva 1 752 540 1 676 220 686 025,44 40,93% 0 0 0,00 xxx
 - v tom Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond 1 555 200 1 407 050 511 617,18 36,36% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Stravné 62 500 62 500 29 280,65 46,85% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Vklad do základného imania spoločnosti 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Vecné výdavky 120 000 120 000 104 302,96 86,92% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Doprava - prenesený výkon ŠS 700 710 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS 1 540 1 600 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Správa - mimosúdne urovnania 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Bankové poplatky a daň z úrokov 6 990 6 990 2 209,28 31,61% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum 5 610 38 070 14 452,32 37,96% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Finančné výpomoci 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Operácie s cennými papiermi 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Mimoriadna situácia - COVID - 19 0 36 300 24 163,05 66,56% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Splátka istiny - investičný úver 0 3 000 0,00 0,00% 0 0 0,00 xxx

 - v tom Správa - kurzové rozdiely 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto 15 000 13 500 1 039,38 7,70% 0 0 0,00 xxx
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Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %
Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %

VÝDAVKY CELKOM: 1 440 021 2 523 083 148 320,56 5,88% 31 452 000 32 479 421 9 096 164,63 28,01%

v tom:

Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola 0 0 0,00 xxx 535 620 495 620 143 347,49 28,92%
Podprog 1.1 Manažment 0 0 0,00 xxx 87 500 107 900 23 359,66 21,65%
Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta 0 0 0,00 xxx 13 000 12 200 1 998,15 16,38%
 - v tom Reprezentačné 0 0 0,00 xxx 8 000 7 200 1 998,15 27,75%
 - v tom Malé dotácie 0 0 0,00 xxx 5 000 0 0,00 xxx

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií 0 0 0,00 xxx 68 500 89 700 21 361,51 23,81%

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo 0 0 0,00 xxx 6 000 6 000 0,00 0,00%

Podprog 1.2 Plánovanie 0 0 0,00 xxx 143 220 83 020 15 927,39 19,19%
Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie 0 0 0,00 xxx 7 000 7 000 0,00 0,00%

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie 0 0 0,00 xxx 26 400 6 400 5 400,00 84,38%

Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov 0 0 0,00 xxx 109 820 69 620 10 527,39 15,12%

Podprog 1.3 Kontrolná činnosť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
Podprog 1.4 Daňová politika 0 0 0,00 xxx 1 000 900 0,00 0,00%
Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo 0 0 0,00 xxx 2 900 2 900 0,00 0,00%
Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika  0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 1.5.2 Audit 0 0 0,00 xxx 2 900 2 900 0,00 0,00%

Prvok 1.5.3 Účtovníctvo 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi 0 0 0,00 xxx 301 000 300 900 104 060,44 34,58%
Program 2:   Propagácia a marketing 407 311 473 350 0,00 0,00% 1 091 131 1 322 350 95 471,66 7,22%
Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu 407 311 473 350 0,00 0,00% 881 431 1 114 300 11 300,68 1,01%
Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta 0 0 0,00 xxx 3 000 2 500 0,00 0,00%

Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby 0 0 0,00 xxx 40 000 30 000 11 300,52 37,67%

Prvok 2.1.3
Kežmarská informačná agentúra
(od 12/2016 je súčasťou Mestskej knižnice MsKS)

0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2) 407 311 473 350 0,0 0,00% 838 431 1 081 800 0,16 0,00%
 - v tom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Mobiliár 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Cyklochodník okolo historického centra 407 311 473 350 0,00 0,00% 837 431 1 004 300 0,00 0,00%

 - v tom Prekleňovací úver - úrok 0 0 0,00 xxx 1 000 1 000 0,16 0,02%

 - v tom Prekleňovací úver - splátka istiny 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Turistické a cyklistické trasy - Bike zóna 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku 0 0 0,00 xxx 0 76 500 0,00 0,00%

Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste 0 0 0,00 xxx 209 200 207 550 84 170,98 40,55%
Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1) 0 0 0,00 xxx 2 500 2 250 378,00 16,80%

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4) 0 0 0,00 xxx 90 000 86 200 29 719,62 34,48%

Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5) 0 0 0,00 xxx 60 000 61 800 29 065,09 47,03%

Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6) 0 0 0,00 xxx 5 000 15 100 0,00 0,00%

Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6) 0 0 0,00 xxx 32 200 32 200 24 925,17 77,41%

Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2) 0 0 0,00 xxx 19 500 10 000 83,10 0,83%

Podprog 2.3 Kronika mesta 0 0 0,00 xxx 500 500 0,00 0,00%

Výdavky fin. oper. (800) Výdavky spolu
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 11



Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %
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Program 3:   Interné služby 0 235 000 0,00 0,00% 1 115 710 1 533 010 268 675,86 17,53%
Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok 0 0 0,00 xxx 2 000 2 000 1 761,71 88,09%
Podprog 3.2 Právne služby 0 0 0,00 xxx 25 000 25 000 3 184,64 12,74%
Podprog 3.3 Interné informačné služby 0 0 0,00 xxx 274 020 202 320 54 243,38 26,81%
Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta 0 235 000 0,00 0,00% 814 690 1 303 690 209 486,13 16,07%
Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 0 0 0,00 xxx 80 000 118 000 44 575,93 37,78%

Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 0 235 000 0,00 0,00% 655 490 1 114 290 136 808,38 12,28%
 - v tom Nákup pozemkov 0 0 0,00 xxx 150 000 150 000 101 260,00 67,51%
 - v tom Technické zhodnotenie budovy Združenia Región Tatry 0 0 0,00 xxx 9 490 12 990 9 487,58 73,04%
 - v tom Technické zhodnotenie - Lekáreň Hl. námestie 58 0 0 0,00 xxx 6 000 6 000 5 944,80 99,08%
 - v tom Rekonštrukcia strechy AB Spravbytherm, s.r.o. 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky (nad bufetom) 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia elektrorozvodov Dr. Fischera 7 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Odstavná plocha Biela voda Kežmarské Žľaby 0 0 0,00 xxx 40 000 40 000 0,00 0,00%
 - v tom Rekonštrukcia objektu Dr. Alexandra 16 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Oprava strechy ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Objekt MŠ Petržalská 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Obnova Reduty 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia kúrenia objektu Reduty - Hl. námestie č. 3 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu 0 85 000 0,00 0,00% 100 000 385 000 0,00 0,00%
 - v tom Rekonštrukcia strechy Denné centrum 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Štúdia - oprava kasární 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Technické hodnotenie strechy DDS vrátane PaPD 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Obnova meštianskeho domu Hlavné námestie č. 46 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom nám. 0 150 000 0,00 0,00% 300 000 450 000 0,00 0,00%
 - v tom Príprava stavieb - zamerania, štúdie 0 0 0,00 xxx 50 000 50 000 20 116,00 40,23%
 - v tom Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta 0 0 0,00 xxx 0 20 300 0,00 0,00%

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární 0 0 0,00 xxx 1 000 1 000 389,16 38,92%

Prvok 3.4.7 Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky) 0 0 0,00 xxx 78 200 70 400 27 712,66 39,36%

Program 4: Služby občanom 0 0 0,00 xxx 304 100 291 090 107 565,13 36,95%
Podprog 4.1 Verejné WC 0 0 0,00 xxx 20 000 23 000 6 397,66 27,82%
Podprog 4.2 Stavebný úrad 0 0 0,00 xxx 115 000 122 300 49 986,31 40,87%
Podprog 4.3 Matričný úrad 0 0 0,00 xxx 77 150 64 490 22 800,36 35,35%
Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia 0 0 0,00 xxx 21 500 19 350 966,98 5,00%
Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries 0 0 0,00 xxx 15 850 12 560 2 859,08 22,76%
Podprog 4.6 Trhovisko 0 0 0,00 xxx 500 500 457,57 91,51%
Podprog 4.7 Parkoviská 0 0 0,00 xxx 54 100 48 890 24 097,17 49,29%
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Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok 0 0 0,00 xxx 702 800 694 600 283 191,72 40,77%
Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0,00 xxx 574 000 539 000 202 069,19 37,49%
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie 0 0 0,00 xxx 565 000 530 000 202 069,19 38,13%

Prvok 5.1.2 Kamerový systém 0 0 0,00 xxx 9 000 9 000 0,00 0,00%

Podprog 5.2 Civilná ochrana 0 0 0,00 xxx 4 600 4 600 707,00 15,37%
Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana 0 0 0,00 xxx 8 000 22 300 3 002,45 13,46%
Podprog 5.4 Verejné osvetlenie 0 0 0,00 xxx 112 000 124 500 73 677,24 59,18%
Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO 0 0 0,00 xxx 45 000 45 000 24 500,00 54,44%

Prvok 5.4.3 Renovácia VO 0 0 0,00 xxx 5 000 5 000 0,00 0,00%

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO 0 0 0,00 xxx 62 000 74 500 49 177,24 66,01%

Podprog 5.5 Starostlivosť o psov 0 0 0,00 xxx 500 500 35,84 7,17%
Podprog 5.9 Útulok zvierat 0 0 0,00 xxx 3 700 3 700 3 700,00 100,00%

Program 6:   Odpadové hospodárstvo 0 4 000 0,00 0,00% 3 446 246 3 492 386 491 296,67 14,07%
Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu 0 0 0,00 xxx 508 500 576 340 348 578,33 60,48%
Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu 0 0 0,00 xxx 322 000 322 000 239 000,00 74,22%

Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 0 0 0,00 xxx 150 000 217 840 93 578,33 42,96%

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok 0 0 0,00 xxx 1 500 1 500 1 000,00 66,67%

Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO 0 0 0,00 xxx 35 000 35 000 15 000,00 42,86%

Podprog 6.2 Separácia odpadu 0 0 0,00 xxx 2 732 810 2 732 410 31 000,00 1,13%
Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 0 0 0,00 xxx 4 000 3 600 0,00 0,00%

Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu 0 0 0,00 xxx 2 728 810 2 728 810 31 000,00 1,14%

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie 0 0 0,00 xxx 25 000 25 000 13 000,00 52,00%
Podprog 6.4 Čistenie mesta 0 4 000 0,00 0,00% 179 936 158 636 98 718,34 62,23%
Prvok 6.4.1 Čistenie mesta 0 0 0,00 xxx 150 000 120 000 64 500,00 53,75%

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia 0 4 000 0,00 0,00% 29 936 38 636 34 218,34 88,57%

Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
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Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
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Výdavky fin. oper. (800) Výdavky spolu
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €

Program 7:   Komunikácie 0 10 123 10 123,00 100,00% 998 000 725 865 137 909,81 19,00%
Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií 0 10 123 10 123,00 100,00% 798 000 597 665 61 839,36 10,35%
Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest 0 10 123 10 123,00 100,00% 375 000 449 222 21 339,36 4,75%
 - v tom Príprava investícií - iné 0 0 0,00 xxx 25 000 25 000 216,36 0,87%

 - v tom Križovatka K1 - Michalská, Tehelňa, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, Ul. Nižná brána 0 0 0,00 xxx 250 000 250 000 0,00 0,00%

 - v tom Priekopa - obslužná cesta II. časť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Okružná križovatka JUH 0 10 123 10 123,00 100,00% 0 10 123 10 123,00 100,00%

 - v tom Suchá hora 39-49 (obnova krytu + odvodnenie) 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Južná pri kotolni - úprava komunikácie medzi garážami 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Severná - úprava komunikácie medzi garážami - dolná časť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom M. Lányiho - úprava komunikácie medzi garážami 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Trhovište - rekonštrukcia - I. časť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií 0 0 0,00 xxx 100 000 164 099 11 000,00 6,70%

 - v tom Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod lesom 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 0 0 0,00 xxx 383 000 118 443 13 000,00 10,98%
 - v tom Chodník ul. J. Kraya - Toporcerova po zastávku MHD 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Námestie  Bažant 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Hradné nám. - oproti hradu 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Michalská - oprava oporného múru a výmena zábradlia 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Oprava a rekonštrukcia chodníkov 0 0 0,00 xxx 83 000 30 000 13 000,00 43,33%
 - v tom Chodníky Starý cintorín 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Projekt "Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku" 0 0 0,00 xxx 300 000 88 443 0,00 0,00%

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 0 0 0,00 xxx 40 000 30 000 27 500,00 91,67%
 - v tom Parkovací systém 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy 0 0 0,00 xxx 30 000 30 000 27 500,00 91,67%
 - v tom Ul. Garbiarska - úprava povrchu parkoviska 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Projekt "Vodozadržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok" 0 0 0,00 xxx 10 000 0 0,00 xxx

Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie 0 0 0,00 xxx 170 000 108 200 73 738,45 68,15%
Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia 0 0 0,00 xxx 30 000 20 000 2 332,00 11,66%

Program 8:   Doprava 0 0 0,00 xxx 122 000 57 000 27 321,29 47,93%
Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD 0 0 0,00 xxx 100 000 55 000 26 321,29 47,86%
Podprog 8.2 Zastávky MHD 0 0 0,00 xxx 22 000 2 000 1 000,00 50,00%
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Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €
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Výdavky fin. oper. (800) Výdavky spolu
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €

Program 9:   Vzdelávanie 587 800 604 700 9 000,00 1,49% 10 264 343 10 362 287 3 645 042,02 35,18%
Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby 587 800 602 400 9 000,00 1,49% 3 371 765 3 320 060 1 153 233,31 34,74%
Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou 247 800 253 400 0,00 0,00% 814 944 822 544 108 298,84 13,17%

Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou 340 000 349 000 9 000,00 2,58% 1 042 297 1 041 929 392 905,37 37,71%

Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 0 0 0,00 xxx 582 532 569 135 208 468,14 36,63%

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou 0 0 0,00 xxx 148 400 140 980 74 200,00 52,63%

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou 0 0 0,00 xxx 154 362 146 643 77 181,00 52,63%

Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou 0 0 0,00 xxx 437 250 415 387 218 625,00 52,63%

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou 0 0 0,00 xxx 191 980 183 442 73 554,96 40,10%

Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby 0 0 0,00 xxx 5 803 186 5 990 404 2 136 715,55 35,67%
Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD 0 0 0,00 xxx 2 017 895 1 977 140 690 581,38 34,93%
 - v tom ZŠ, Dr. Fischera 0 0 0,00 xxx 1 541 795 1 583 683 556 247,46 35,12%
 - v tom ŠKD, Dr. Fischera 0 0 0,00 xxx 97 812 93 642 29 119,93 31,10%
 - v tom ŠJ, Dr. Fischera 0 0 0,00 xxx 378 288 299 815 105 213,99 35,09%

Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD 0 0 0,00 xxx 1 597 600 1 662 219 566 779,70 34,10%
 - v tom ZŠ, Hradné námestie 0 0 0,00 xxx 1 387 040 1 456 005 519 056,01 35,65%
 - v tom ŠKD, Hradné námestie 0 0 0,00 xxx 82 664 79 135 22 563,18 28,51%
 - v tom ŠJ, Hradné námestie 0 0 0,00 xxx 127 896 127 079 25 160,51 19,80%

Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD 0 0 0,00 xxx 2 005 117 2 091 390 712 554,47 34,07%
 - v tom ZŠ, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 1 614 605 1 715 404 595 521,90 34,72%
 - v tom ŠKD, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 90 583 87 229 26 376,17 30,24%
 - v tom ŠJ, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 299 929 288 757 90 656,40 31,40%
 - v tom MŠ, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 0 0 0,00 xxx 175 764 167 038 87 882,00 52,61%

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola 0 0 0,00 xxx 6 810 92 617 78 918,00 85,21%

Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity 0 2 300 0,00 0,00% 223 931 215 875 56 975,60 26,39%
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času 0 2 300 0,00 0,00% 223 931 215 875 56 975,60 26,39%

Prvok 9.3.2 CVČ pri ZŠ, Hradná 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.3.3 CVČ pri ZŠ, Nižná brána 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 9.3.4 CVČ pri ZŠ Sv. Kríža 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 9.4 Základné umelecké školy 0 0 0,00 xxx 819 761 800 248 290 364,29 36,28%
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 0 0 0,00 xxx 819 761 800 248 290 364,29 36,28%

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok 0 0 0,00 xxx 500 500 365,49 73,10%
Podprog 9.6 Kežmarok proti drogám 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
Podprog 9.8 Spoločný školský úrad 0 0 0,00 xxx 35 200 35 200 7 387,78 20,99%
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 0 0 0,00 xxx 10 000 0 0,00 xxx

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 15



Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €
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Program 10: Šport 0 166 000 0,00 0,00% 2 777 200 3 152 120 1 910 360,04 60,61%
Podprog 10.2 Motivácia k športu 0 0 0,00 xxx 6 500 5 850 50,00 0,85%
Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí 0 0 0,00 xxx 6 500 5 850 50,00 0,85%
 - v tom Dni športu 0 0 0,00 xxx 3 000 2 700 0,00 0,00%
 - v tom Olympiáda partnerských miest 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Športové podujatia mesta  0 0 0,00 xxx 3 500 3 150 50,00 1,59%

Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ 0 0 0,00 xxx 160 000 126 600 45 000,00 35,55%
 - v tom Mestský športový klub OZ 0 0 0,00 xxx 110 000 83 600 27 500,00 32,89%
 - v tom Mestský športový klub OZ - nájomné 0 0 0,00 xxx 50 000 37 500 17 500,00 46,67%
 - v tom KV MŠK OKTAN Kežmarok extraliga ženy 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Extraliga hokejbal 0 0 0,00 xxx 0 5 500 0,00 0,00%

Podprog 10.4 Športoviská 0 166 000 0,00 0,00% 2 520 700 2 960 420 1 818 510,04 61,43%
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión 0 0 0,00 xxx 40 000 40 000 11 751,82 29,38%

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2 0 0 0,00 xxx 1 700 1 700 414,82 24,40%

Prvok 10.4.3 Zimný štadión 0 166 000 0,00 0,00% 2 373 000 2 812 720 1 771 991,40 63,00%

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH) 0 0 0,00 xxx 1 000 1 000 0,00 0,00%

Prvok 10.4.5 Mestská športová hala 0 0 0,00 xxx 85 000 85 000 30 352,00 35,71%

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.4.9 Kúpalisko 0 0 0,00 xxx 20 000 20 000 4 000,00 20,00%

Podprog 10.5 Mestské ligy 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby 0 0 0,00 xxx 90 000 59 250 46 800,00 78,99%
 - v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/ 0 0 0,00 xxx 27 000 12 000 12 000,00 100,00%
 - v tom 1. MFK /Mestský futbalový klub/ - nájomné 0 0 0,00 xxx 9 000 6 750 6 750,00 100,00%
 - v tom Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. - hokej muži 0 0 0,00 xxx 15 000 11 250 11 250,00 100,00%
 - v tom Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. -  hokej muži - nájomné 0 0 0,00 xxx 22 000 16 500 16 500,00 100,00%

 - v tom Ostatné dotácie podľa VZN pre športové kluby 0 0 0,00 xxx 17 000 12 750 300,00 2,35%
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Program 11: Kultúra 0 0 0,00 xxx 658 500 432 400 140 750,00 32,55%
Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty 0 0 0,00 xxx 10 000 9 000 0,00 0,00%
Podprog 11.2 Kultúrne podujatia 0 0 0,00 xxx 224 500 39 600 11 600,00 29,29%
Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok 0 0 0,00 xxx 6 000 3 600 3 600,00 100,00%

Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy 0 0 0,00 xxx 6 000 6 000 0,00 0,00%

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy 0 0 0,00 xxx 202 500 21 000 4 000,00 19,05%

Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste 0 0 0,00 xxx 10 000 9 000 4 000,00 44,44%

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra 0 0 0,00 xxx 414 000 371 200 129 150,00 34,79%
Prvok 11.3.1 Amfiteáter 0 0 0,00 xxx 4 000 4 000 0,00 0,00%

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra 0 0 0,00 xxx 145 000 124 800 50 400,00 40,38%

Prvok 11.3.4 Kino 0 0 0,00 xxx 60 000 54 000 20 600,00 38,15%

Prvok 11.3.5 Výstavná sieň 0 0 0,00 xxx 10 000 14 700 0,00 0,00%

Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko 0 0 0,00 xxx 195 000 173 700 58 150,00 33,48%

Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby 0 0 0,00 xxx 10 000 12 600 0,00 0,00%
 - v tom Klub priateľov Magury - činnosť 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Klub priateľov Magury - nájom 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Ostatné dotácie podľa VZN 0 0 0,00 xxx 10 000 12 600 0,00 0,00%

Program 12: Prostredie pre život 76 000 576 000 0,00 0,00% 1 001 840 1 416 294 180 174,00 12,72%
Podprog 12.1 Verejná zeleň 0 0 0,00 xxx 760 840 748 194 133 000,00 17,78%
Prvok 12.1.1 Výsadba zelene 0 0 0,00 xxx 10 000 9 000 8 000,00 88,89%

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 0 0 0,00 xxx 748 340 736 694 125 000,00 16,97%

Prvok 12.1.3 Lesopark 0 0 0,00 xxx 2 500 2 500 0,00 0,00%

Podprog 12.2 Mestské lesy 0 500 000 0,00 0,00% 0 500 000 0,00 0,00%
Podprog 12.3 Detské ihriská 0 0 0,00 xxx 60 000 10 000 6 000,00 60,00%
Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta 76 000 76 000 0,00 0,00% 106 000 86 000 6 000,00 6,98%
Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie 0 0 0,00 xxx 10 000 5 000 0,00 0,00%
Podprog 12.7 Cintorínske služby 0 0 0,00 xxx 65 000 67 100 35 174,00 52,42%
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Program 13: Sociálne služby 0 55 000 20 000,00 36,36% 2 392 490 2 540 099 766 623,88 30,18%
Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov 0 20 000 20 000,00 100,00% 1 886 050 1 940 480 585 746,98 30,19%
Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov 0 20 000 20 000,00 100,00% 1 595 700 1 648 930 472 352,10 28,65%

Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov) 0 0 0,00 xxx 17 000 10 800 2 047,01 18,95%

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov 0 0 0,00 xxx 5 450 4 950 972,20 19,64%

Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby 0 0 0,00 xxx 182 300 185 200 67 679,71 36,54%

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť 0 0 0,00 xxx 5 000 5 000 1 144,87 22,90%

Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS 0 0 0,00 xxx 80 600 80 600 41 551,09 51,55%

Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb 0 0 0,00 xxx 0 5 000 0,00 0,00%

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov 0 0 0,00 xxx 78 220 95 799 34 285,04 35,79%

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 0 0 0,00 xxx 45 000 59 579 26 235,70 44,04%

Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy) 0 0 0,00 xxx 29 720 30 720 6 749,34 21,97%

Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci 0 0 0,00 xxx 3 500 5 500 1 300,00 23,64%

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny 0 0 0,00 xxx 2 550 2 550 0,00 0,00%
Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny 0 0 0,00 xxx 50 50 0,00 0,00%

Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 0 0 0,00 xxx 2 500 2 500 0,00 0,00%

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba 0 0 0,00 xxx 388 870 394 470 140 373,98 35,59%
Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou 0 0 0,00 xxx 2 150 2 150 187,26 8,71%

Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba 0 0 0,00 xxx 386 720 392 320 140 186,72 35,73%

Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN 0 0 0,00 xxx 35 500 25 500 5 886,87 23,09%
Podprog 13.9 Komunitné centrum 0 35 000 0,00 0,00% 1 300 81 300 331,01 0,41%

Program 14: Bývanie 218 910 218 910 109 197,42 49,88% 362 190 342 290 180 202,00 52,65%
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov 218 910 218 910 109 197,42 49,88% 283 690 263 690 131 791,68 49,98%
 - v tom existujúce bytové domy 218 910 218 910 109 197,42 49,88% 263 690 263 690 131 791,68 49,98%
 - v tom projektová dokumentácia nový BD 0 0,00 xxx 20 000 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Lanškounská 1,1A 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Lanškounská 1B,1C 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Weilburská 9, 11, 13 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx
 - v tom Bytový dom, Weilburská 2,4 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov 0 0 0,00 xxx 60 000 60 000 40 003,84 66,67%
Podprog 14.3 Bytová politika 0 0 0,00 xxx 18 500 18 600 8 406,48 45,20%
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Rekapitulácia výdavkov rozpočtu (programový rozpočet) v €

Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %
Rozpočet 
schválený

Rozpočet 
upravený

Plnenie Plnenie %

Výdavky fin. oper. (800) Výdavky spolu
REKAPITULÁCIA VÝDAVKOV ROZPOČTU v €

Program 15: Zdravotníctvo 0 0 0,00 xxx 3 762 290 3 752 290 31 168,10 0,83%
Podprog 15.1 Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o. 0 0 0,00 xxx 500 000 500 000 0,00 0,00%
Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 0 0 0,00 xxx 92 000 82 000 31 168,10 38,01%
Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 0 0 0,00 xxx 3 170 290 3 170 290 0,00 0,00%

Program 16: Administratíva 150 000 180 000 0,14 0,00% 1 902 540 1 856 220 686 025,58 36,96%
 - v tom Mzdy, odvody, poistné, sociálny fond 0 0 0,00 xxx 1 555 200 1 407 050 511 617,18 36,36%

 - v tom Stravné 0 0 0,00 xxx 62 500 62 500 29 280,65 46,85%

 - v tom Vklad do základného imania spoločnosti 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Vecné výdavky 0 0 0,00 xxx 120 000 120 000 104 302,96 86,92%

 - v tom Doprava - prenesený výkon ŠS 0 0 0,00 xxx 700 710 0,00 0,00%

 - v tom Ochrana ŽP - prenesený výkon ŠS 0 0 0,00 xxx 1 540 1 600 0,00 0,00%

 - v tom Správa - mimosúdne urovnania 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Bankové poplatky a daň z úrokov 0 0 0,00 xxx 6 990 6 990 2 209,28 31,61%

 - v tom Voľby, Sčítanie ľudu, Referendum 0 0 0,00 xxx 5 610 38 070 14 452,32 37,96%

 - v tom Finančné výpomoci 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Operácie s cennými papiermi 0 0 0,00 xxx 0 0 0,00 xxx

 - v tom Splátka istiny - návratná finanč. výpomoc MFSR 150 000 150 000 0,00 0,00% 150 000 150 000 0,00 0,00%

 - v tom Mimoriadna situácia - COVID - 19 0 0 0,00 xxx 0 36 300 24 163,05 66,56%

 - v tom Splátka istiny - investičný úver 0 30 000 0,00 0,00% 0 33 000 0,00 0,00%

 - v tom Správa - kurzové rozdiely 0 0 0,14 xxx 0 0 0,14 xxx

Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto 0 0 0,00 xxx 15 000 13 500 1 039,38 7,70%
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Program 1

Program 1:   Plánovanie, manažment a kontrola
Zámer: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Kežmarok

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

535 620 495 620 143 347,49 28,92%

Komentár k programu: 

Podprog 1.1 Manažment
Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

87 500 107 900 23 359,66 21,65%

Prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

13 000 12 200 1 998,15 16,38%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 55 60 60 x 60

Skutočná hodnota 55 60 60 17

Komentár k prvku: 

Zabezpečiť reprezentovanie mesta

Počet oficiálnych stretnutí primátora za rok

Primátor mesta v priebehu I. polroka 2020 absolvoval 17 oficiálnych stretnutí. Čerpanie reprezentačných
výdavkov súviselo so zabezpečovaním oficiálnych návštev primátora mesta (návšteva veľvyslanca,
pracovné rokovania s riaditeľmi a konateľmi rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a gremiálne
porady), pohostenia (pracovné obedy), odovzdávanie kytíc (poďakovanie za doterajšiu vykonanú prácu, pri
slávnostných príležitostiach, odovzdávanie kvetov k životným jubileám, MDŽ, Biskupská vysviacka).

Rozpočet programu (v EUR)

V programe sa rozpočtujú výdavky najmä na riadenie mestského úradu. Väčšina výdavkov je hradená v
rámci programu 16 Administratíva (hlavne vo forme výdavkov na mzdy a súvisiacich odvodov do fondov),
iba niektoré výdavky sú rozpočtované samostatne.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Primátor mesta
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Program 1

Prvok 1.1.2 Výkon funkcie prednostu

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 98% 98% 98% x 98%

Skutočná hodnota 100% 100% 95% 95%

Komentár k prvku:

Prvok 1.1.3 Výkon funkcie poslancov a členov komisií

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

68 500 89 700 21 361,51 23,81%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 80% 80% 80% x 80%

Skutočná hodnota 87% 98% 98% 98%

Komentár k prvku: 

Prvok 1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

6 000 6 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 0 1 0 x 1

Skutočná hodnota 0 1 0 0

Komentár k prvku: 

Zabezpečiť dôsledné riadenie MsÚ

Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených 
/zastupiteľstvom, porady a pod./

Rozpočet prvku (v EUR)

Výdavky zahŕňajú náklady na zasadnutia MsZ, komisií MsZ vrátane odmien, reprezentačné a cestovné
poslancov a členov komisií. Vo výdavkoch nie sú zahrnuté výdavky na prenosy a záznamy z rokovaní. V
priebehu prvého polroka 2020 sa konalo 1 plánované MsZ a 5 neplánovaných MsZ a to z dôvodu pandémie
COVID - 19.

Percentuálna účasť poslancov na mestských zastupiteľstvách

Prednosta MsÚ

Zabezpečiť ocenenie významných osobností

Rozpočet prvku (v EUR)

Prednosta MsÚ

Zabezpečiť presadenie požiadaviek občanov do rozvoja mesta

Výdavky na mzdu a odvody prednostky mestského úradu a sekretárky prednostky a vecné výdavky na
činnosť sekretariátu prednostky sa nerozpočtujú samostatne, sú rozpočtované v rámci programu 16 -
Administratíva.

Rozpočet prvku (v EUR)

Prednosta MsÚ

Počet slávnostných mestských zastupiteľstiev

Komplexné výdavky spojené s organizovaním slávnostného mestského zastupiteľstva.V I. polroku 2020 sa
slávnostné mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok nekonalo.
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Podprog 1.2 Plánovanie
Zámer: Transparentné, efektívne, moderné riadenie mesta Kežmarok

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

143 220 83 020 15 927,39 19,19%

Prvok 1.2.1 Strategické plánovanie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

7 000 7 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno nie x áno

Skutočná hodnota áno nie nie áno

Komentár k prvku: 

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

26 400 6 400 5 400,00 84,38%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k prvku: 

Aktualizácia územného plánu mesta Kežmarok uskutočnená v 
zákonných lehotách

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

V roku 2020 je potrebné pripraviť nový Program rozvoja mesta pre roky 2021 - 2028. Osvedčenou formou je
kombinácia vlastných a dodávateľských kapacít. Podľa zákona č.539/2008 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja v znení neskorších predpisov schválenie programu rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej
dokumentácie je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z
doplnkových zdrojov. K 30.06.2020 prebiehalo zhromažďovanie analytických podkladov pre prípravu
zabezpečenia Programu rozvoja mesta na roky 2021 - 2028.

Oddelelenie komunikácie a propagácie

Zabezpečiť digitalizáciu Územného plánu Kežmarku

Z rozpočtu sú hradené výdavky na zmeny a doplnky územného plánu vyvolané aktuálnymi investičnými
potrebami mesta. Činnosti, ktoré sú spojené s prerokovaním a schválením zmien územného plánu
zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu. V rokoch 2016 - 2018 prebiehalo spracovanie zmien a
doplnkov II ÚPN a v roku 2019 bol predpoklad ich schválenia. Zmeny a doplnky II. ÚPN mesta boli
schválené mestským zastupiteľstvom Mesta Kežmarok 1.6.2020. 

Zabezpečenie prípravy Programu rozvoja mesta pre roky 2021-2028
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Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

109 820 69 620 10 527,39 15,12%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 2 5 x 5

Skutočná hodnota 23 18 28 6

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 2 3 x 3

Skutočná hodnota 8 12 15 1

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 4 0 1 x 1

Skutočná hodnota 2 0 1 1

Komentár k prvku:

Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov

K 30.06.2020 boli bežné výdavky použité na spolufinancovanie medzinárodného projektu URBACT III.
IoTXchange, služby externého manažmentu na verejné obstarávanie, administratívne a poštovné služby,
ako aj iné, cestovné náhrady, všeobecný materiál. Mesto v prvom polroku 2020 podalo nasledovné projekty:
"Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu" /MPSR / v hodnotení; "Modernizácia športového
vybavenia školskej záhrady v MŠ Možiarska Kežmarku" /PSK/ schválené; "Obnova a reštaurovanie Zvonice
č.406/16 na Kostolnom námestí v Kežmarku" /PSK/ v hodnotení; "Zvyšovanie hygienických štandardov v
meste Kežmarok"/ MIRRI/ v hodnotení; "Oprava rozperných oblúkov v MPR KK "/ PSK/ a "Efektívna verejná
správa"/MVSR/ v hodnotení. Mesto dalo vypracovať jednu štúdiu "Príprava využitia priestorového potenciálu
v bývalom areali Kasární".

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

Počet podaných žiadostí

Počet úspešných žiadostí

Počet vyhotovených štúdií
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Podprog 1.3 Kontrolná činnosť

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 7 7 7 x 7

Skutočná hodnota 6 6 7 2

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 2 2 3 x 3

Skutočná hodnota 1 2 3 1

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno nie

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota                áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k podprogramu: 

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok
predložená na rokovanie MsZ

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
predložené na rokovanie MsZ

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu
predložené na rokovanie MsZ

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení 

Počet plánovaných kontrol v roku

Zabezpečiť pravidelnú kontrolu činnosti mesta

Hlavný kontrolór mesta

Na rokovaní MsZ dňa 13.2.2020 hlavný kontrolór predložil Súhrnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2019.
Na rokovaní MsZ dňa 1.6.2020 hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta
Kežmarok za rok 2019, správu o výsledku vykonanej kontroly a stanoviská k dodržaniu podmienok na
schváleniu investičného úveru vo výške 523 250 € a prekleňovacieho úveru vo výške 320 000 € a 120
000 € na investičné akcie mesta. Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto
podprogramu sú zahrnuté v programe 16 - Administratíva, predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby. 
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Podprog 1.4 Daňová politika
Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 000 900 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 98,00% 98,00% 98,00% x 98,00%

Skutočná hodnota 97,00% 98,00% 98,58% 56,38%

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 97,00% 97,00% 97,00% x 97,00%

Skutočná hodnota 96,00% 97,15% 93,46% 66,87%

Komentár k podprogramu: 

Podprog 1.5 Rozpočtová politika a účtovníctvo
Zámer: Zodpovedná rozpočtová politika

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 900 2 900 0,00 0,00%

Prvok 1.5.1 Rozpočtová politika  

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno nie

Komentár k prvku: 

Ekonomické oddelenie

Zabezpečiť účinný  rozpočtový proces mesta

Zabezpečiť výber predpísaných dani a poplatkov

Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v 
danom roku

Návrh rozpočtu bude spracovaný v priebehu jesenných mesiacov v roku 2020. Výdavky zahŕňajúce mzdy,
poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 - Administratíva.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady                      z 
celkového predpisu v danom roku

Podstatnú časť správy daní tvorí správa dane z nehnuteľnosti a správa poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Okrem toho zabezpečuje ekonomické oddelenie správu dane za psa a dane za
ubytovanie. Priamo vo výdavkoch na tento podprogram sa rozpočtujú iba výdavky na exekúcie voči
neplatičom a známky pre psov. Výdavky zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci
programu 16 - Administratíva.

Návrh rozpočtu pripravený a zverejnený do konca novembra daného 
roka

Ekonomické oddelenie
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Prvok 1.5.2 Audit

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 900 2 900 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k prvku: 

Prvok 1.5.3 Účtovníctvo

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno

Komentár k prvku: 

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie

Rozpočet prvku (v EUR)

Zabezpečiť nezávislý audit mesta

V priebehu prvého polroka 2020 prebehol audit za rok 2019, kde výrok audítora bol bez výhrad. Výdavky
zahŕňajúce mzdy, poistné, tovary a služby sú rozpočtované v rámci programu 16 -Administratíva.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok
overuje audítor. Audítor v prvom polroku 2020 overil riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2019 a
rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2019, o čom vyhotovil správu nezávislého audítora, ktorá tvorí
prílohu monitorovania plnenia programového rozpočtu  Mesta Kežmarok k 30.06.2020. 

Vykonaná kontrola audítorom v danom roku za predchádzajúci rok

Zabezpečiť transparentné vedenie účtovníctva v súlade s platnými normami

Výrok audítora bez výhrad

Rozpočet prvku (v EUR)
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Podprog 1.6 Spolupráca s podnikateľmi
Zámer: Mesto sa podieľa na zlepšení príležitostí pre podnikanie a zvýšenie 

             zamestnanosti v meste

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

301 000 300 900 104 060,44 34,58%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 0 0 0 x 0

Skutočná hodnota 0 1 1 1

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 0 0 x 0

Skutočná hodnota 200 0 0 0

Komentár k prvku: 

Primátor mesta

Zlepšiť príležitosti pre podnikanie a zvýšenie zamestnanosti v meste

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Počet novozískaných investícií na území mesta

V prvom polroku 2020 boli finančné prostriedky použité na plánovanú investičnú akciu "Dobudovanie
technickej infraštruktúry priemyselného parku v Kežmarku - Pradiareň". Kolaudácia plynovodu, elektrickej
prípojky, mostného objektu, prístupovej komunikácie a úpravy toku sa uskutočnila v prvom polroku 2020 a v
druhom polroku 2020 sa uskutoční kolaudácia úpravy železničných priecestí a okružnej križiovatky.

Počet podporených projektov, ktoré boli vyhotovené v spolupráci s 
centrom podpory a prípravy projektov
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Program 2:   Propagácia a marketing
Zámer: Kežmarok - popredné turistické centrum

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 091 131 1 322 350 95 471,66 7,22%

Komentár k programu:  

Podprog 2.1 Rozvoj cestovného ruchu
Zámer:   Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov

              a návštevníkov.

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

881 431 1 114 300 11 301 1,01%

Prvok 2.1.1 Marketingová stratégia mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

3 000 2 500 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota nie áno nie x áno

Skutočná hodnota nie nie nie nie

Komentár k prvku:

Rozpočet programu (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelelenie komunikácie a propagácie

Zaviesť systémový a cielený marketing

Výdavky na propagačný materiál, propagačné služby, vo vybraných publikáciách, výdavky na televíziu, web
stránku, facebookovú stránku a iné publikácie. Spolupráca s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a oblastnými organizáciami cestovného ruchu v regióne.

Marketingová stratégia spracovaná

Vypracovanie marketingovej stratégie je čiastkové. V roku 2019 bola dopracovaná a v prvom polroku 2020
schválená regionálna stratégia cestovného ruchu okresu Kežmarok. V druhom polroku 2020 bude
aktualizovaný aj Program rozvoja mesta a až následne môže byť pripravená marketingová stratégia mesta.
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Prvok 2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

40 000 30 000 11 300,52 37,67%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 25 20 25 x 10

Skutočná hodnota 28 27 28 15

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 24 30 40 x 40

Skutočná hodnota 34 30 40 15

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 000 3 500 4 700 x 7 000

Skutočná hodnota 3 030 4 750 6 363 7 474

Komentár k prvku:

Zabezpečiť komunikáciu z mesta smerom k médiám

Počet vydaných tlačových správ o dianí v meste

Informovať občanov prostredníctvom sociálnych sietí

Počet sledovateľov FB stránky Mesto Kežmarok - ofic.str.

Rozpočet prvku zahŕňa výdavky na zabezpečenie propagácie mesta. Jedná sa o propagačné materiály,
letáky, propagačné predmety, tlačové správy, kampane na facebooku, e-marketing, prieskumy. V prvom
polroku 2020 mali byť propagačné materiály použité, ako darčekové predmety na plánované kultúrno-
spoločenské aktivity. Pandemická situácia koronavírusu COVID - 19 zapríčinila zrušenie viacerých aktivít,
preto propagačné materiály budú použité i v budúcom období. Na webovej stránke mesta sú uverejňované
tlačové správy mesta (napr. Donáška nákupov pre seniorov a ZŤP až ku dverám, V Kežmarku otvorili
dočasný most cez rieku Poprad,...) a tiež príspevky o dianí v našom meste. Oddelenie je organizátorom a
spoluorganizátorom mnohých spoločenských podujatí a taktiež spravuje sociálne siete, na ktorých sú
uverejňované aktuality, oznamy a upozornenia týkajúce sa mesta a okolia.

Zabezpečiť trvalé pozitívne spomienky na mesto Kežmarok

Počet druhov vydaných propagačných materiálov v danom roku 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelelenie komunikácie a propagácie

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 29



Program 2

Prvok 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy (pôv. časť 7.1.2)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

838 431 1 081 800 0,16 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 12 000 17 000 5 430 x 3 000

Skutočná hodnota 0 12 750 5 430 3 040

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1 0 0 x 0

Skutočná hodnota 0 0 0 0

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

m 2  nových, zrekonštruovaných alebo obnovených turistických a 
cyklistických trás v danom roku

Oddelenie projektov a verejného obstarávania / Oddelenie výstavby, dopravy a životného 
prostredia 

V rozpočte prvku sú rozpočtované finančné prostriedky na realizáciu investičnej akcie "Cyklochodník okolo
historického centra mesta Kežmarok". Projekt zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 450 546,97 eur, bežné
výdavky, ktoré sú rozpočtované na režijné výdavky a výdavky na splátky úrokov a istiny prekleňovacieho
úveru. V uvedenom prvku sú naplánované aj kapitálové výdavky na doplnenie cyklistickej infraštruktúry v
Kežmarku vo výške 76 500 eur (z toho 72 447,38 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MDaV SR). 

Zabezpečiť rozšírenie siete turistických a cyklistických trás

počet vypracovaných PaPD v roku
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Podprog 2.2 Komunikácia a šírenie informácií o meste
Zámer: Včasné, plnohodnotné a dostupné informácie o dianí v meste pre obyvateľov

              a návštevníkov.

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

209 200 207 550 84 170,98 40,55%

Prvok 2.2.1 Web stránka mesta (pôv. 2.1.1)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 500 2 250 378,00 16,80%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 330 000 290 000 250 000 x 100 000

Skutočná hodnota 81 611 102 177 108 823 136 378

Komentár k prvku:

Prvok 2.2.2 Kežmarská televízia (pôv. 2.1.4)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

90 000 86 200 29 719,62 34,48%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 395 400 430 x 430

Skutočná hodnota 425 427 426 215

Komentár k prvku:

Zabezpečiť on-line informácie o meste a jeho činnosti

Počet návštevníkov web stránky

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie komunikácie a propagácie

Zabezpečenie udržiavania web-stránky mesta je realizované dodávateľským spôsobom. Súčasným trendom
je sledovanie informácií na sociálnych sietiach. K 30.06.2020 návštevnosť webovej stránky stúpla, v
dôsledku zdieľania obsahu na sociálnych sieťach (facebook a instagram).  

Zabezpečiť informovanosť občanov mesta o diani v meste

Počet odvysielaných reportáži o meste

Výdavky KTV tvoria výdavky ako mzdové výdavky redaktoriek KTV, vrátane ich materiálnych výdavkov a
poplatkov za telefóny a za služby súvisiace s prevádzkou web vysielaní, za hudobnú produkciu a výdavky za
dodávateľské služby. Vysielanie KTV je obohatené o besedy na rôzne aktuálne témy mesta. 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelelenie komunikácie a propagácie

Rozpočet podprogramu (v EUR)
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Prvok 2.2.3 Kežmarské noviny (pôv. 2.1.5)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

60 000 61 800 29 065,09 47,03%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 67 200 67 200 67 200 x 67 200

Skutočná hodnota 67 200 67 900 68 400 34 200

Komentár k prvku: 

Prvok 2.2.4 Monografia mesta (pôv. 2.1.6)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

5 000 15 100 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno nie áno nie

Komentár k prvku:

Zabezpečiť zachovanie najdôležitejších faktov dejín Kežmarku

Počet výtlačkov do roka

Noviny Kežmarok vychádzajú 1x mesačne a distribujú sa do domácnosti bezplatne. Slúžia k informovanosti
obyvateľov o diani v meste. Prostriedky z rozpočtu mesta sú určené na mzdy redaktorov a odvody do fondov, 
energie, zákonné sociálne výdavky a časť výdavkov na výrobu novín.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelelenie komunikácie a propagácie

Zabezpečiť printové informovanie o dianí v meste

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelelenie komunikácie a propagácie

V roku 2020 mala byť vydaná nová publikácia Osobnosti Kežmarku II. v 20. stor.. Po vydaní 1. dielu vznikla
požiadavka verejnosti na doplnenie ďalších osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Kežmarku a okolia. Pre
opatrenie súvisiace so šírením ochorenia COVID - 19 sa realizácia vytvorenia tejto knihy presúva na rok
2021. V uvedenom roku plánujeme monografiu autorsky spracovať, zároveň priipraviť grafiku, realizovať tlač
a jej následnú propagáciu verejnosti. Prostriedky na tlač plánujeme získať zo zdrojov Ministerstva kultúry SR. 

Príprava podkladov a tlač monografie
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Prvok 2.2.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách (pôv. 1.6)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

32 200 32 200 24 925,17 77,41%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 14 14 14 x 14

Skutočná hodnota 14 14 14 14

Komentár k prvku: 

Prvok 2.2.6 Vzťahy so zahr. partnerskými mestami (pôv. 1.7.2)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

19 500 10 000 83,10 0,83%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 12 20 x 15

Skutočná hodnota 8 5 18 0

Komentár k prvku:

Podprog 2.3 Kronika mesta
Zámer: Archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

500 500 0 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k podprogramu: 

Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Spracovaná kronika mesta za daný rok

Zabezpečenie spracovania kroniky mesta.

Zabezpečiť archivovanie významných udalostí, ktoré sa udiali v meste

Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Rozpočtované sú výdavky na členské príspevky záujmovým organizáciam a združeniam.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelelenie komunikácie a propagácie

Zabezpečiť úzku spoluprácu so zahraničnými partnerskými mestami

Počet stretnutí s partnerskými mestami

Primátor mesta

V I. polroku 2020 mesto plánovalo spoluprácu s partnerskými mestami, rozšíriť spoluprácu so zahraničnými
mestami aj mimo partnerských miest na nových projektoch. Pre šírenie ochorenia COVID - 19 sa tieto
stretnutia neuskutočnili. Finančné prostriedky boli použité na dohodu mimopracovného pomeru a preklad
pozývacie listu na plánované EĽRO. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Primátor mesta

Rozpočet prvku (v EUR)
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Program 3:   Interné služby
Zámer: Efektívna  a flexibilná samospráva

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 115 710 1 533 010 268 675,86 17,53%

Komentár k programu: 

Podprog 3.1 Regenerácia zamestnancov Mesta Kežmarok
/Rekreačné zariadenie Dolná Strehová/

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 000 2 000 1 761,71 88,09%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 10 10 x 10

Skutočná hodnota 8 8 6 0

Komentár k podprogramu:

Rozpočet programu (v EUR)

Rozpočtované  sú len priame výdavky na zabezpečovanie interných služieb.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Odborová organizácia ZO SLOVES

Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie pre zamestnancov MsÚ

Bežné výdavky boli použité na úhradu poplatkov a daní v súvislosti s umiestnením zariadenia a na úhradu
výdavkov na bežnú údržbu zariadenia. Zariadenie sa nachádza pri vode a je plne využité len v priebehu
letných mesiacov. V I. polroku 2020 zamestnanci mesta Kežmarok nevyužili rekreačné zariadenie.

Počet zamestnancov, ktorí využívajú zariadenie za rok

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 34



Program 3

Podprog 3.2 Právne služby

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

25 000 25 000 3 184,64 12,74%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 26 25 25 x 25

Skutočná hodnota 26 21 18 18

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 100 50 50 x 50

Skutočná hodnota 113 0 0 0

Komentár k podprogramu: 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Počet právnych sporov mesta

Oddelenie právne

Zámer: Zabezpečiť efektívne riešenie právnych sporov, uplatňovanie nárokov a

vymáhanie pohľadávok.

Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch

Počet novopodaných návrhov na exekučné konanie v roku

Právne oddelenie k 30.06.2020 eviduje 829 exekučných konaní (k 30.06.2020 bolo ukončených 15 exekúcií
a zastavených 36), mesto vystupovalo ako súdom ustanovený opatrovník v 21 konaniach a v 18 súdnych
sporoch, z ktorých väčšina má svoj pôvod v činnosti nemocnice do roku 2002.
Podľa zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní exekútorské úrady zaslali k
30.06.2020 Mestu Kežmarok upovedomenia o zastavení starej exekúcie z dôvodu uplynutia rozhodnej doby
vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka alebo z dôvodu zanechania nepatrnej hodnoty majetku pri úmrtí.
Mesto obdržalo 376 upovedomení o zastavení exekučného konania z celkových evidovaných 829
exekučných konaní.
Bežné výdavky boli k 30.06.2020 použité na úhradu výdavkov za externe poskytnuté právne služby z
dôvodu, že mesto bolo rozhodnutím Krajského súdu v Prešove uznesením č.k. 6S/69/2018 zo dňa
11.12.2018 pribraté do konania o preskúmaní zákonnosti opatrenia postupu žalovaného zo dňa 7.6.2018,
kde žalobca je Obec Ľubica a žalovaný Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor. Súd pribral mesto do
konania, nakoľko bolo dotknuté zápisom zmeny katastrálneho územia obce Ľubica  a Mesta Kežmarok.
Ostatné bežné výdavky bolo použité na výdavky trov súdneho a exekučného konania.

Zabezpečiť efektívne vymáhanie pohľadávok
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Podprog 3.3 Interné informačné služby

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

274 020 202 320 54 243,38 26,81%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 85% 87% 90% x 95%

Skutočná hodnota 85% 90% 90% 95%

Komentár k podprogramu: 

V prvom polroku 2020 boli čerpané výdavky na nákup tonerov, na údržbu výpočtovej techniky, na poplatky
za pripojenie k optickej sieti a internetu v budove mestskeho úradu a rozpočtových organizácií, kde
zriaďovateľom je mesto, taktiež za pripojenie kamier na operačné stredisko mestskej polície a rámp na
parkovisku, na prevádzku vysúťaženého WIFI4EU, na úhradu za servis Informačného systému samosprávy
a Dokumentačný informačný systém (DIS). Pre naplnenie zákona o kyberbezpečnosti mesto plánuje analýzu
bezpečnosti systému a zároveň realizáciu opatrení pre dodržanie kyberbezpečnosti na mestskom úrade.
Mesto zrealizovalo výmenu produkčného servra, kde náklady s tým spojené budú uhradené v druhej polovici
roka 2020. Jedná sa o aplikácie pre jednotlivé oddelenia (MAKOP, KROS a pod.), modul úprava editačných
vrstiev a doplnenie vrstvy verejné osvelenie v geoinformačnom systéme mesta, doplnenie techniky pre
aplikáciu mestské zastupiteľstvo (router, access point).  

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Zabezpečiť rýchlosť počítačových staníc

Percento PC staníc na MsÚ, ktoré majú operačnú pamäť (RAM) 2 MB

Referát informatiky
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Podprog 3.4 Správa, údržba a zveľaďovanie majetku mesta
Zámer: Zrekonštruovaný, zhodnotený a efektívne využívaný majetok mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

814 690 1 303 690 209 486,13 16,07%

Prvok 3.4.1 Evidencia hnuteľného majetku mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 0 0 0 x 0

Skutočná hodnota 0 0 0 0

Komentár k prvku: 

Prvok 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

80 000 118 000 44 575,93 37,78%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 626 3 674 3 664 x 3 664

Skutočná hodnota 3 670 3 661 3 714 3 671

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 179 173 174 x 174

Skutočná hodnota 190 189 184 184

Komentár k prvku: 

Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta

Počet budov a stavieb v evidencii ku koncu roka

Z tejto položky sú hradené výdavky na správu a údržbu majetku, ktoré sú zabezpečované dodávateľským
spôsobom a vlastnou údržbou. Okrem toho sú z tejto položky financované geometrické plány, znalecké
posudky, správa nebytových priestorov, energie a poistenie majetku. Do položky patrí aj odmena pre
správcu nehnuteľnosti v Mlynčekoch. Výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú evidenciu majetku a
koordináciu prác spojených s jeho správou a údržbou sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva. 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť prehľadnú evidenciu hnuteľného majetku mesta

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť prehľadnú evidenciu nehnuteľného majetku mesta

Rozdiel medzi skutočnou a evidovanou hodnotou

Výmera pozemkov v evidencii mesta ku koncu roka v ha

Rozpočet prvku (v EUR)

Výdavky sú hradené v rámci programu 16 - Administratíva, kde sú zahrnuté výdavky na zamestnanca, ktorý
zabezpečuje evidenciu hnuteľného majetku. V priebehu I. polroka 2020 sa neuskutočnila inventarizácia
majetku mesta. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)
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Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

655 490 1 114 290 136 808,38 12,28%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 4 4 x 4

Skutočná hodnota 5 6 2 0

Komentár k prvku:

Prvok 3.4.4 Správa areálu bývalých kasární

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 000 1 000 389,16 38,92%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 6 6 6 x 6

Skutočná hodnota 6 6 8 8

Komentár k prvku:
V rozpočte sú zahrnuté výdavky na zabezpečenie ochrany objektov v areáli bývalých kasární a nevyhnutné
prevádzkové výdavky (prevažne energie). 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť rekonštrukciu a zveľaďovanie budov, stavieb a infraštruktúry v majetku 
mesta

Počet zveľaďovaných objektov počas roka

V prvom polroku 2020 boli hradené kapitálové výdavky vo výške 136 808,38 eur, z toho vo výške 101 260
eur na výkup pozemkov, vo výške 9 487,58 eur na úhradu technického zhodnotenia budovy, ktoré má v
prenájme Združenie Región Tatry, vo výške 6 131,75 eur na technické zhodnotenie budovy Hl. námestie 58
- lekáreň. Ďalej boli finančné prostriedky použité pre projektovú prípravu a realizáciu I. časti prestavby
mestskej tržnice, spracovanie komplexného diagnostického prieskumu most cez rieku Poprad, štúdia
využiteľnosti základnej infraštruktúry verejného osvetlenia v meste Kežmarok pre účely zavádzania SMART
CITY a obnovu Zvonice (odvlhčenie, oprava omietok, oprava klampiarskych prvkov, reštaurátorské práce).

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť ochranu a neznehodnotenie majetku v areáli bývalých kasární

Počet spravovaných objektov v areáli bývalých kasární
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Prvok 3.4.7 Vlastná údržba (mzdy, odvody, vecné výdavky)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

78 200 70 400 27 712,66 39,36%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 13000 13 000 13 000 x 13 000

Skutočná hodnota 9589 9 214 8 944 5 021

Komentár k prvku:

Pracovníci, ktorých výdavky sú triedené v prvku 3.4.7 zabezpečujú bežnú údržbu majetku mesta. V prvom
polroku 2020 boli finančné prostriedky použité na úhradu miezd, ostatných osobných vyrovnaní, odvodov,
ochranných pomôcok, stravného a pod.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť údržbu a opravu objektov vo vlastníctve mesta vlastnými pracovníkmi

Počet odpracovaných hodín: 
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Program 4: Služby občanom
Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta.

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

304 100 291 090 107 565,13 36,95%

Podprog 4.1 Verejné WC

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

20 000 23 000 6 397,66 27,82%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 2 175 2 175 2 175 x 2 175

Skutočná hodnota 1 864 1 890 1 923 795

Komentár k podprogramu: 

Podprog 4.2 Stavebný úrad

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

115 000 122 300 49 986,31 40,87%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 95% 95% 95% x 95%

Skutočná hodnota 95% 95% 95% 95%

Komentár k podprogramu: 

Rozpočet programu (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť prístupnosť verejných WC pre obyvateľov

Počet hodín prevádzky počas roka

Verejné WC sú celoročne otvorené cez pracovné dni od 7.45 do 16.00 hod. mimo turistickej sezóny. Nad
rámec otváracích hodín je otvorené počas trhov, EĽRO, Silvestra, Nového roku a rôznych kultúrno-
spoločenských akcií. Z dôvodu zavedenia mimoriadnych opatrení počas pandémie koronavírusom COVID -
19, prevádzka verejných WC bola obmedzená. Z bežných výdavkov boli hradené mzdy a odvody
zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku, elektrická energia, vodné, stočné, údržba a všeobecný materiál.
Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 10% t. j. 5 000 € na spolufinancovanie dotácie v rámci výzvy
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja
(rekonštrukcia verejného WC).   

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky

Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jeho územným plánom

Percento rozhodnutí vydaných v zákonom stanovených lehotách v %

Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy i pre mesto Sp. St. Ves a 38 obcí okresu.
Výdavky súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a RR
SR podľa počtu obyvateľov a z príspevku od obcí, pre ktoré stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon
štátnej správy.
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Podprog 4.3 Matričný úrad

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

77 150 64 490 22 800,36 35,35%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 14 000 14 300 11 100 x 11 150

Skutočná hodnota 11 169 11 221 11 226 5 328

Komentár k podprogramu: 

Podprog 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

21 500 19 350 966,98 5,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 6 6 6 x 6

Skutočná hodnota 6 6 6 1

Komentár k podprogramu : 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie organizačno-správne

Zabezpečiť činnosť matriky v meste

Priemerný počet úkonov v priebehu roka

Zabezpečenie rodnej, sobášnej, úmrtnej matriky a osobitnej matriky. Bežné výdavky boli vynaložené na
mzdy, odvody, ostatné osobné náklady, réžijné náklady a materiálne zabezpečenie chodu matričného úradu.
Výdavky sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR (na rok 2020 je dotácia určená vo výške 59
911,39 €).

Počet prijatí jubilantov za rok 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Primátor mesta

Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste

Služby občianskych obradov poskytované obyvateľom v danom roku

V prvom polroku 2020 boli z uvedeného podprogramu uhradené výdavky spojené s vecným zabezpečením
dôstojného prijatia primátorom mesta - prijatie jubilantov (z dôvodu pandémie koronavírusu COVID - 19 sa
uskutočnilo len jedno). Mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú občianske obrady, sú hradené z
podprogramu 4.3 Matričný úrad a mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú prijatia primátorom
mesta, sú hradené z programu 16  - Administratíva.  
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Podprog 4.5 Register obyvateľov a adries

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

15 850 12 560 2 859,08 22,76%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k podprogramu: 

Podprog 4.6 Trhovisko

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

500 500 457,57 91,51%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k podprogramu: 

Podprog 4.7 Parkoviská

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

54 100 48 890 24 097,17 49,29%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 463 463 463 x 463

Skutočná hodnota 463 463 463 488

Komentár k podprogramu: 

Zabezpečovanie prevádzky parkovacích miest v rámci parkovacej zóny. Výdavky boli použité na mzdy,
materiál, revízie a opravy. Kapitálové výdavky budú použité v druhom polroku 2020 na obnovu parkovacieho
programu. Nové parkovacie miesta pribudli na ulici Priekopa v časti od Okresného súdu po Základnú školu
Grundschule, Hradné námestie. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Z bežných výdavkov bola zabezpečená prevádzka trhoviska, energie, vodné, stočné a opravy. Trhovisko je v
prevádzke celý rok, využívané je hlavne v jarnom a jesennom období, v dňoch pondelok až sobota. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie majetkoprávne a správy majetku

Zabezpečiť prevádzku trhoviska

Mesto má zriadené funkčné trhovisko

Oddelenie organizačno-správne

Zabezpečiť register občanov v meste

Register občanov zabezpečený v súlade s platnou legislatívou

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Zabezpečiť prevádzku parkovísk v meste

Počet parkovacích miest

Mesto zabezpečuje úkony pri prihlasovaní občanov k trvalému a prechodnému pobytu v meste, evidenciu s
tým súvisiacu vo vzťahu k REGOB-u - centrálnej evidencii obyvateľstva. Jedná sa o sieťovú evidenciu v rámci
ohlasovne pobytu mestského úradu pre účely potrieb organizácií určených zákonom. Výdavky na túto činnosť
sú čiastočne hradené z transferu Ministerstva vnútra SR. Ďalšie výdavky na mzdy, odvody, ostatné osobné
náklady, réžijné náklady sú hradené z programu 16 - Administratíva. 
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Program 5:   Bezpečnosť, právo a poriadok
Zámer: Kežmarok - bezpečné mesto

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

702 800 694 600 283 191,72 40,77%

Komentár k programu: 

Podprog 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer: Mesto bez kriminality

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

574 000 539 000 202 069,19 37,49%

Prvok 5.1.1 Hliadkovanie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

565 000 530 000 202 069,19 38,13%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Merateľný ukazovateľ: Výstup: 

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 3 3 x 3

Skutočná hodnota 3 3 3 3

Komentár k prvku : 

Zabezpečiť nepretržitú ochranu verejného poriadku v meste

Rozpočet programu (v EUR)

Zabezpečenie verejného poriadku, ochrana života, zdravia a majetku občanov mesta.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Mestská polícia

24-hodinové hliadkovanie zabezpečené

Priemerný počet policajtov vykonávajúcich 24 - hodinové hliadkovanie

Hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami v priebehu prvého polroka 2020 bolo dané plnením
požadovaných úloh v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a
ostatných úloh vyplývajúcich z činnosti mestskej polície. Výdavky boli použité na mzdy, odvody, poistné,
energie (tepelná, elektrická, plyn), vodu, poštovné a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, výstroj,
výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, pohonné látky, mazivá a oleje, servis, údržba, opravy a poistenie
vozidiel, údržba výpočtovej techniky, údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, stravné lístky,
školenia, kurzy a semináre, poplatky, údržbu spojenú s prevádzkou PCO, tlač prevenčných letákov,
prednášky kriminálnej prevencie (pomoc seniorom, kontrola požívania alkoholických nápojov a iných
návykových látok mladistvými a maloletými osobami a kontrola záškoláctva), interiérové vybavenie pre
operátorov kamerového systému a výdavky s tým spojené.
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Prvok 5.1.2 Kamerový systém

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

9 000 9 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:           

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 29,00% 34,00% 36,00% x 37,00%

Skutočná hodnota 29,00% 34,00% 36,00% 36,00%

Komentár k prvku:

Podprog 5.2 Civilná ochrana
Zámer: Maximálna pripravenosť mesta pri vzniku mimoriadnej udalosti

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

4 600 4 600 707,00 15,37%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k podprogramu  :  

Referát CO, KR, BOZP a PO

Varovanie pred hrozbou zabezpečené

Mestská polícia

V prvom polroku 2020 bol zrealizovaný upgrade kamerového systému Avigilon a presun kamier so systému
Geo Vision do systému Avigilon.

Percento monitorovaných ulíc zo všetkých

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Zabezpečiť včasné varovanie pred hrozbou

Zabezpečiť objasnenosť spáchanej protispoločenskej činnosti

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany na území mesta.
Zabezpečuje úhrady elektrickej energie (sklad CO), telefónnych poplatkov, nákupu výpočtovej techniky,
všeobecného a špeciálneho materiálu CO, ochranných osobných pracovných odevov členom krízového
štábu, školení a kurzov v oblasti CO, odmeny skladníkovi skladu CO. 

Rozpočet prvku (v EUR)
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Podprog 5.3 Protipožiarna ochrana
Zámer: Mesto bez požiarov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

8 000 22 300 3 002,45 13,46%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 4 4 4 x 4

Skutočná hodnota 0 0 2 0

Komentár k podprogramu  : 

Podprog 5.4 Verejné osvetlenie
Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

112 000 124 500 73 677,24 59,18%

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 0 0 50 x 0

Skutočná hodnota 17 0 19 33

Komentár k prvku: 

Mesto Kežmarok zabezpečuje zverený výkon štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi. Mestský
hasičský zbor (MHZ) je udržiavaný ako akcieschopný a je zabezpečený po materiálno-technickej stránke.
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie úhrady elektrickej energie, plynu a vody (požiarna
zbrojnica), údržby budovy (požiarna zbrojnica), povinné poistenie vozidiel MHZ, doplnenie, výmenu
špeciálneho materiálu a výzbroje, mazív a PHM pre vozidlá MHZ a ostatnú techniku, zakúpenie výstroje pre
dobrovoľných hasičov. V I. polroku 2020 mesto získalo dotáciu na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu
MV SR vo výške 11 264,06 eur, ktoré použije na obnovu hasičskej zbrojnice v meste, ktorej realizácia sa
plánuje až v roku 2021.

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť osvetlenie tmavých verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Mesto Kežmarok v rozpočte na rok 2020 neplánovalo rozšírenie existujúcich rozvodov verejného osvetlenia.
V rámci projektu "Revitalizácie vnútrobloku Sever" pribudlo 36 nových svietidiel a demontovali sa 3 staré
svietidlá. V ďalších rokoch 2021-2022 bude rozširovanie VO vychádzať z plánovaných rekonštrukcií NN
vedení, vykonávaných VsD.

Počet novovybudovaných svietidiel v danom roku

Počet zásahov pri hasení požiarov v meste za rok

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Pomoc pri hasení požiarov v katastri mesta

Referát CO, KR, BOZP a PO
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Prvok 5.4.2 Bežná údržba a oprava VO

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

45 000 45 000 24 500,00 54,44%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 7 7 7 x 7

Skutočná hodnota 7 5 4 5

Komentár k prvku: 

Prvok 5.4.3 Renovácia VO

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

5 000 5 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 5 7 5 x 5

Skutočná hodnota 5 5 5 3

Komentár k prvku: 

Prvok 5.4.4 Prevádzka VO

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

62 000 74 500 49 177,24 66,01%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1 395 1 405 1 455 x 1 470

Skutočná hodnota 1 405 1 407 1 426 1 459

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 57,35 35,59 36,00 x 36,00

Skutočná hodnota 45,55 45,80 49,40 34,48

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Počet svetelných bodov VO v danom roku

Úhrada faktúr za dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie.

Priemerné náklady v EUR na elektrickú energiu jedného svetelného 
bodu v danom roku

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Priemerný čas potrebný na opravu svietidla po nahlásení v dňoch

Zlepšiť technický stav VO

Počet opráv káblových rozvodov a poškodených stĺpov

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečenie funkčnosti verejného osvetlenia v najkratšom čase.

Bežné výdavky budú použité v druhom polroku 2020 už na zrealizované opravy káblových rozvodov z
dôvodu poškodenia a opravy poškodených stĺpov, výmenu stĺpov VO a prípadné vymaľovanie.

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO
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Podprog 5.5 Starostlivosť o psov
Zámer: Mesto bez psov, ktorí znepríjemňujú život občanom

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

500 500 35,84 7,17%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 10 10 x 10

Skutočná hodnota 10 10 10 10

Komentár k podprogramu: 

Podprog 5.9 Útulok zvierat
Zámer: Mesto bez túlavých psov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

3 700 3 700 3 700,00 100,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 70 70 70 x 70

Skutočná hodnota 76 65 69 25

Komentár k podprogramu: 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Finančné prostriedky boli použité na úhradu prenájmu pozemku pre útulok. 

Zabezpečiť priestory pre bezpečné venčenie psov

Mestská polícia

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Počet venčovísk v meste v danom roku

Príspevok je určený pre útulok zvierat, do ktorého sa umiestňujú odchytené túlavé zvieratá (prevažne psy).
V prvom polroku 2020 bolo odchytených a umiestnených 25 psov.

Mestská polícia

Odchyt všetkých túlavých psov v meste

Počet odchytených túlavých psov v danom roku

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 47



Program 6

Program 6:   Odpadové hospodárstvo
Zámer: Kežmarok - Čisté mesto

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

3 446 246 3 492 386 491 296,67 14,07%

Komentár k programu: 

Podprog 6.1 Zber a zneškodnenie odpadu

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

508 500 576 340 348 578,33 60,48%

Prvok 6.1.1 Cyklický zber odpadu

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

322 000 322 000 239 000,00 74,22%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 98% 98% 98% x 98%

Skutočná hodnota 98% 98% 98% 98%

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 100,00 75,00 80,00 x 80,00

Skutočná hodnota 77,05 82,49 77,46 64,02

Komentár k prvku: 

Rozpočet programu (v EUR)

Výdavky na zabezpečenie zberu, zneškodnenie, resp. separáciu odpadu, údržbu dažďovej kanalizácie a
čistenie mesta.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne

Priemerné náklady na odvoz jednej tony v danom roku v eurách

V prvom polroku 2020 boli finančné výdavky použité na vývoz komunálneho odpadu na skládku, obnovu
zberných nádob a úpravu plochy pod kontajnermi. 
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Prvok 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

150 000 217 840 93 578,33 42,96%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 900 4 000 4 400 x 4 300

Skutočná hodnota 4 151 4 060 4 131 2 219

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 32,05 31,25 33,25 x 37,25

Skutočná hodnota 30,48 30,41 35,09 38,51

Komentár k prvku:  

Prvok 6.1.3 Likvidácia čiernych skládok

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 500 1 500 1 000,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 2 2 2 x 2

Skutočná hodnota 2 1 2 1

Komentár k prvku: 

Výdavky na uloženie odpadu na skládke.

Bežné výdavky boli použité na odstránenie čiernej skládky vedľa záhradok na Kamennej bani.

Počet zlikvidovaných skládok v danom roku

Zabezpečiť odstraňovanie odpadu z miest, kde nepatrí

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Množstvo uloženého odpadu na skládku v danom roku v tonách

Náklady na uloženie jednej tony odpadu na skládku v danom roku v 
eurách

Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 
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Prvok 6.1.4 Vývoz objemového a nebezpečného odpadu a DSO

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

35 000 35 000 15 000,00 42,86%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 700 700 700 x 700

Skutočná hodnota 640 704 636 396

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 20 20 10 x 10

Skutočná hodnota 15,51 18,00 34,00 8,68

Komentár k prvku:

Podprog 6.2 Separácia odpadu
Zámer: Separujúce mesto

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 732 810 2 732 410 31 000,00 1,13%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 40% 35% 44% x 45%

Skutočná hodnota 44,20% 46,08% 55,00% 27,50%

Komentár k podprogramu: 

Percento vyseparovaného odpadu z celkového komunálneho odpadu

Zabezpečiť zber a likvidáciu nebezpečného odpadu

Podiel spracovateľom odovzdaných vyseparovaných surovín: papier, plasty, kovové obaly, sklo,
viacvrstvové kompozitné materiály, elektroodpad, biologický odpad z celkového množstva odpadu za I.
polrok 2020.

Hmotnosť vyzbieraného nebezpečného odpadu v danom roku v tonách

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Rozpočet prvku (v EUR)

Znížiť množstvo neseparovaného komunálneho odpadu vyvezeného na skládku

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť zber a likvidáciu objemného odpadu

Počet vyvezených VOK s objemným odpadom na skládku za rok

Náklady na vývoz objemného odpadu a zber, uskladnenie a odovzdanie nebezpečného odpadu
spracovateľom.
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Prvok 6.2.1 Zvoz a triedenie základných komodít separ. zberu

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 98% 98% 98% x 98%

Skutočná hodnota 98% 98% 98% 98%

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 450 450 260 x 300

Skutočná hodnota 473 482 340 199,67

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 283,33 0,00 0,00 x 0,00

Skutočná hodnota 132,50 0,00 0,00 0,00

Komentár k prvku: 

Prvok 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

4 000 3 600 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 20,00 15,00 18,00 x 18,00

Skutočná hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentár k prvku: 

Percento odvozov vykonaných v stanovenom termíne

Náklady na jednu tonu zozbieraného odpadu na separáciu v eurách

V zmysle zákona o odpadoch došlo k zmene spôsobu financovania separovaného zberu prostredníctvom
Organizácie zodpovednosti výrobcov. Tieto náklady už neplatí mesto.

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Hmotnosť vyseparovaných základných komodít separovaného zberu v 
tonách

Zabezpečiť zber a triedenie vyseparovaného odpadu

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť zber a triedenie stavebnej sute

Výdavky na jednu tonu vyseparovanej stavebnej sute

Zber a doprava stavebnej sute k zhodnocovateľovi. 
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Prvok 6.2.5 Zvoz a uloženie biologického odpadu

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 728 810 2 728 810 31 000,00 1,14%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1250 1 300 1 300 x 1 300

Skutočná hodnota 1228 1 165 1 256 404,00

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 41,60 40,00 45,00 x 45,00

Skutočná hodnota 42,32 49,12 47,76 68,56

Komentár k prvku: 

Podprog 6.3 Údržba dažďovej kanalizácie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

25 000 25 000 13 000,00 52,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 900 900 910 x 910

Skutočná hodnota 850 780 1255 912

Komentár k podprogramu: 

Zber a doprava biologického odpadu k zhodnocovateľovi. Kapitálové výdavky sú plánované na projekt
"Dobudovanie systému zhodnocoania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v Kežmarku".

Zabezpečiť údržbu dažďovej kanalizácie a prevádzku ČOV v priemyselnej zóne

Údržba a čistenie dažďovej kanalizácie, čistenie a oprava uličných vpustí vrátane doplnenia nových uličných
vpustí dodávateľským spôsobom. Okrem toho sa financuje budovanie odvodňovacích žľabov na zachytenie
dažďových vôd.

Zabezpečiť zber a triedenie biologického odpadu

Výdavky na jednu tonu vyseparovaného biologického odpadu

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Hmotnosť vyseparovaného biologického odpadu v tonách

Rozpočet prvku (v EUR)

Počet čistených uličných vpustí do roka v ks

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 
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Podprog 6.4 Čistenie mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

179 936 158 636 98 718,34 62,23%

Prvok 6.4.1 Čistenie mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

150 000 120 000 64 500,00 53,75%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 287 000 287 000 287 000 x 287 000

Skutočná hodnota 287 000 287 000 287 000 287 000

Komentár k prvku: 

Prvok 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

29 936 38 636 34 218,34 88,57%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota x x x x áno

Skutočná hodnota x x x áno

Komentár k prvku: 

V tomto prvku boli hradené výdavky na čistenie chodníkov po zime, čistenie odpadkových košov,
okopávanie obrubníkov, zametanie, hrabanie lístia a upratovanie, strojné zametanie komunikácií.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečenie spracovania lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta

Lokálna nízkouhliková stratégia mesta Kežmarok

V prvom polroku 2020 boli finančné prostriedky použité na spracovanie Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie
mesta Kežmarok a na projekt "Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku".

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Výmera čistených priestranstiev v m 2  za rok

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť čisté chodníky a verejné priestranstvá
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Prvok 6.4.3 Aktivačná činnosť a malé obecné služby
Zámer: Uchádzači o zamestnanie (UoZ) pomáhajú čistiť mesto 

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 55 40 14 x 0

Skutočná hodnota 55 20 5 0

Komentár k prvku: 

Podprog 6.5 Rozvoj činnosti VPS

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 0 0 1 x 0

Skutočná hodnota 1 0 1 0

Komentár k podprogramu: 

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Vytvorenie technických predpokladov pre činnosť Verejnoprospešných služieb mesta 
Kežmarok

Množstvo nakúpených strojov alebo zariadení alebo generálnych opráv 
existujúcej techniky

Aktivačná činnosť zabezpečovaná prostredníctvom mesta bola ukončená v januári 2019, ďalej je aktivačná
činnosť vykonávaná cez príspevkovú organizáciu mesta Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

V I. polroku 2020 nebol planovaný kapitálový transfer na rozvoj činnosti pre príspevkovú organizáciu
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Zabezpečiť pomoc UoZ pri čistení chodníkov a verejn. priestranstiev

Priemerný mesačný počet UoZ, ktorí pomáhajú pri čistení chodníkov a 
verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 
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Program 7:   Komunikácie
Zámer: Kvalitné a udržiavané komunikácie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

998 000 725 865 137 909,81 19,00%

Komentár k programu: 

Podprog 7.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

798 000 597 665 61 839,36 10,35%

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

375 000 449 222 21 339,36 4,75%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 18 600 20 000 15 000 x 12 500

Skutočná hodnota 0 20 314 4 952 0

Komentár k prvku:

V I. polroku 2020 bola zrealizovaná oprava dlažby na ul. Dr. Alexandra, vysprávky miestnych komunikácií
na uliciach Slavkovská, Poľná, Garbiarska, Nábrežná, Tatranská, Huncovská, Južná, Petržalská,
Kuzmányiho, Severná, Nová a na Kostolnom námestí. Kapitálové výdavky v roku 2020 sú plánované na
financovanie investičnej akcie Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad na ul. Nižná brána vo výške 250 000 €
(z toho dotácia zo ŠR vo výške 100 000 €). Projektová príprava rekonštrukcií miestnych komunikácií je
realizovaná podľa aktuálnych potrieb a stavu komunikácií v meste. 

Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených ciest v danom roku - v 

m 2

Zabezpečiť kvalitnú cestnú sieť v meste

Rozpočet programu (v EUR)

Správa a údržba miestnych komunikácii, chodníkov, parkovísk, dopravného značenia, v rámci výkonu
štátneho odborného dozoru a výkonu cestného správneho orgánu v zmysle cestného zákona zabezpečenie
ochrany pozemných komunikácii na území mesta a pod.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 
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Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

383 000 118 443 13 000,00 10,98%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 2 310 2 000 3 000 x 3 000

Skutočná hodnota 1 404 1 791 130 0

Komentár k prvku:

Prvok 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

40 000 30 000 27 500,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 500 400 500 x 500

Skutočná hodnota 1 286 1 250 480 0

Komentár k prvku:

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť rozšírenie siete chodníkov

Množstvo zrekonštruovaných alebo obnovených chodníkov v danom 

roku - v m 2

Na roky 2020 - 2022 sú plánované rekonštrukcie a opravy chodníkov, ktoré sa budú realizovať postupne po
prehodnotení priorít vo väzbe na realizované opravy asfaltových povrchov miestnych komunikácií. V roku
2020 pokračuje komplexná obnova chodníkov na území mesta, v prípade schválenia projektu je v rozpočte
zahrnuté spolufinacovanie opráv chodníkov vedúcich k nadradenej občianskej a dopravnej vybavenosti,
dobudovanie technickej infraštruktúry k priemyselnému parku. V prvom polroku 2020 bola zrealizovaná
oprava chodníkov na ul. Dr. Alexandra a iné drobné opravy.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť modernú sieť parkovísk v meste

Množstvo nových, zrekonštruovaných alebo obnovených parkovísk v 

danom roku - v m 2

Plánovaná je rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy postupne po prehodnotení priorít. V prvom
polroku 2020 bola zrealizovaná úprava parkovísk na ul. Baštová, J. Kraya a Kušnierska brána.   
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Podprog 7.2 Starostlivosť o miestne komunikácie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

170 000 108 200 73 738,45 68,15%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 300 250 250 x 250

Skutočná hodnota 241 263 160 50

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 400 450 450 x 450

Skutočná hodnota 1038 693 450 295

Komentár k podprogramu:

Podprog 7.3 Údržba a obnova dopravného značenia
Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

30 000 20 000 2 332,00 11,66%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 35 30 20 x 20

Skutočná hodnota 12 60 15 1

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 25 30 30 x 30

Skutočná hodnota 26 30 25 10

Komentár k podprogramu: 

V prvom polroku 2020 boli bežné výdavky použité na obnovu, resp. opravu jestvujúceho zvislého a
vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách a doplnenie nového dopravného značenia
pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a bezpečnosti chodcov v meste a na
zabezpečenie prevádzky svetelných križovatiek.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť bezpečné dopravné značenie na miestnych komunikáciách

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Zabezpečiť dobrý technický stav ciest

Tony asfaltobetónu použité na opravu výtlkov v danom roku 

Počet novopridaných dopravných značení v danom roku v ks

Počet opravených zvislých dopravných značení v danom roku 
v ks

Tony použitého posypového materiálu počas zimnej údržby v danom 
roku

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Bežné výdavky boli v priebehu prvého polroka 2020 v rámci letnej údržby použité na vysprávky a opravy
výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk s asfaltovou povrchovou úpravou, resp. štrkovou
počas letného obdobia, čistenie a oprava priekop a rigolov, drobné opravy ciest, chodníkov a parkovísk. V
rámci zimnej údržby boli finančné prostriedky použité na pluhovanie a posyp miestnych komunikácií,
chodníkov a parkovísk pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti po zimnej údržbe. V rámci tohto prvku je
cca 35 000 € určených na stočné dažďovej vody na komunikáciách.
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Program 8:   Doprava
Zámer: Dostupný a kvalitný systém MHD pre všetkých

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

122 000 57 000 27 321,29 47,93%

Komentár k programu: 

Podprog 8.1 Zabezpečenie výkonov MHD
Zámer: Dopravná dostupnosť pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

100 000 55 000 26 321,29 47,86%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 28 500 28 500 28 500 x 30 000

Skutočná hodnota 26 958 32 185 32 630 15 102

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1,23 0,98 1,30 x 1,30

Skutočná hodnota 0,79 0,84 1,66 1,81

Komentár k podprogramu: 

Prevádzka MHD v meste je zabezpečená na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme medzi
mestom a dopravcom (SAD Poprad). V rámci prepravy sa vyhodnocuje vyťaženosť jednotlivých spojov.

Priemerné čisté náklady na 1 km najazdených MHD v eurách

Výkony v rámci MHD v danom roku (km)

Rozpočet programu (v EUR)

Zabezpečenie prepravy osôb na území mesta Kežmarok dopravcom SAD Poprad. Financuje sa preprava
na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta ( km)
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Podprog 8.2 Zastávky MHD
Zámer: Čisté, udržiavané a označené zastávky MHD

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

22 000 2 000 1 000,00 50,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 13 14 16 x 16

Skutočná hodnota 13 14 20 20

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 6 6 5 x 3

Skutočná hodnota 2 10 2 0

Komentár k podprogramu: 

Počet opravených zastávok MHD v danom roku (ks)

Bežné výdavky v prvom polroku 2020 boli použité na údržbu poškodených zastávok MHD, vrátane obnovy
náterov a čistenia prístreškov.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť čistotu zastávok MHD

Počet udržiavaných zastávok MHD v danom roku (ks)

Zabezpečiť dobrý technický stav zastávok MHD
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Program 9:   Vzdelávanie
Zámer: Kvalitný vzdelávací systém s úspešne integrovanými minoritnými skupinami

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 264 343 10 362 287 3 645 042,02 35,18%

Komentár k programu: 

Z rozpočtového programu "Vzdelávanie" bola v I. polroku kalendárneho roka 2020 zabezpečená činnosť 4
materských škôl, 3 základných škôl, 1 základnej umeleckej škôly a 1 Centra voľného času, ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Materské školy navštevovalo 442 detí v 19 triedach, základné školy
navštevovalo 1 592 žiakov a vyučovalo sa v 77 triedach a základnú umeleckú školu navštevovalo 1 106
žiakov a vyučovací proces prebiehal v 4 odboroch - výtvarný, literárno-dramatický, hudobný a tanečný.
Vyučovací proces v sledovanom období zabezpečovalo 191 pedagogických zamestnancov. Na území mesta
ďalej zabezpečujú vzdelávanie 2 súkromné materské školy, 1 materská škola a 1 základná škola, ktorej
zriaďovateľom je Rímskokatolická cirkev, Biskupstvo - Spišské Podhradie. Činnosť materských škôl bola
zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta
(podielové dane z príjmu fyzických osôb a príjmy od zákonných zástupcov detí) a z príspevkov z kapitoly
MŠVVaŠ SR zo štátneho rozpočtu na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v
rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a
školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Činnosť
základných umeleckých škôl, školských klubov detí a Centra voľného času bola finančne zabezpečovaná v
rámci originálnych kompetencií z vlastných príjmov mesta, z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí
a z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov. Činnosť školských jedální
bola finančne zabezpečená z vlastných príjmov mesta a z vlastných príjmov od zákonných zástupcov detí. V
súlade s platnou legislatívou a VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských
zariadení, platným od 1.1.2019, uznesením MsZ č. 294/2018 z 13.12.2018, v znení VZN č.5/2019,
uznesením č. 51/2019 z 25.04.2019 platným od mája 2019 a v znení VZN č. 14/2019, uznesením MsZ č.
357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020 mesto Kežmarok poskytlo v sledovanom období dotácie na
mzdy a prevádzku 3 neštátnym subjektom, a to: Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská
21, Kežmarok (cirkevný zriaďovateľ), Súkromná materská škola, Kušnierska ul., Kežmarok a Materská škola
pri Dennom detskom sanatóriu v Kežmarku. Základné školy sú financované v rámci preneseného výkonu
štátnej správy, materské školy a ostatné školské subjekty sú financované v rámci originálneho výkonu
samosprávy, pričom v oblasti súkromných a cirkevných subjektov má samospráva obmedzené právomoci. 

Rozpočet programu (v EUR)
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Podprog 9.1 Materské školy a súvisiace služby
Zámer: MŠ ako školské zariadenia vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

3 371 765 3 320 060 1 153 233,31 34,74%

Prvok 9.1.1 MŠ, Možiarska s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

814 944 822 544 108 298,84 13,17%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 95 94 85 x 96

Skutočná hodnota 94 85 96 96

Komentár k prvku: 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Materskú školu, Možiarska 1, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v
sledovanom období navštevovalo 96 detí v 4 triedach. Predškolskú prípravu navštevovalo 21 detí. Edukačný
proces zabezpečovalo 8 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej školy 2,5 zamestnancov a
prevádzku školskej jedálne 3 zamestnanci. Materská škola sa vo výchovnovzdelávacom procese zameriava
na formovanie zdravého životného štýlu, na zvyšovanie výtvarnej a pracovnej výchovy u detí, na rozvoj
jazykového prejavu u detí, rozvoj hudobnej výchovy u detí predškolského veku v spolupráci so ZUŠ A.
Cígera v Kežmarku, uctievanie si tradícií formou tanca a spevu a na dopravnú a ekologickú výchovu. V
rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň
materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky
MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k
15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských
zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením
MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na
mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu len vo výške 37 %. Výška skutočných
príjmov bola naplnená na 36 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. Nižšie čerpanie výdavkov v prvom
polroku 2020 bolo spôsobené z dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom k pandémii COVID - 19.
Prostriedky z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a zakúpenia školských
pomôcok pre detí v hmotnej núdzi škola vyčerpala vo výške 649,20 €. V roku 2020 mesto rozpočtovalo
kapitálové výdavky vo výške 272 400 € na realizáciu projektu na rozšírenie a zvýšenie kapacít v materskej
škole. Základnou filozofiou projektu je v nadväznosti na nevyhnutnosť zvýšenia existujúcej kapacity
materskej školy vykonať také stavebné úpravy, ktoré jednak umožnia priame zvýšenie kapacity prístavbou a
nadstavbou, ale zároveň v ostatných existujúcich priestoroch zvýšia kapacitu stravovacieho zariadenia a
tiež zároveň umožnia znížiť celkovú energetickú náročnosť objektu ako celku. Uvedená investícia bude
ukončená v II. polroku 2020. Výdavkové finančné operácie vo výške 253 400 € sú rozpočtované na splátku
istiny preklenovacieho úveru. 

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku
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Prvok 9.1.2 MŠ, Cintorínska s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 042 297 1 041 929 392 905,37 37,71%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 105 90 90 x 95

Skutočná hodnota 90 90 95 95

Komentár k prvku: 

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Materskú školu, Cintorínska 3, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v
sledovanom období navštevovalo 103 detí v 4 triedach s celodennou prevádzkou. MŠ mala 37 detí v
predškolskom veku. Výchovno vzdelávací proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagógov. Prevádzku
materskej školy zabezpečovali 3 pracovníci a prevádzku v školskej jedálni 3 pracovníčky. Metodické
združenie materskej školy je veľmi aktívne pri realizácii otvorených hodín a aktívnej činnosti v rámci mesta
Kežmarok, okresu Kežmarok, kraja a aj celého Slovenska. V rámci zdravej výživy školského stravovania a
zvyšovania kvality školského stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do
celospoločenských programov "Školské mlieko" a "Školské ovocie". Výchovno-vzdelávací proces materskej
školy je zameraný na podporu zdravého života detí. Z tohto dôvodu je materská škola zapojená do projektu
Zdravá škola, projektu "Adamko hravo - zdravo" a projektu "Bezpečko". Efektom týchto projektov je ochrana
zdravia detí, prevencia voči chorobám, podpora zdravého životného štýlu a bezpečnosti na cestách. Činnosť
vyučovacieho procesu je zameraná aj na zlepšenie zručnosti v práci s digitálnymi hračkami, udržiavanie
tradícií formou ľudových tancov a spevu regiónu, rozvoj jazykových a pohybových zručností. MŠ pracuje aj
ako Zelená škola zameraná na environmentálnu výchovu.Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa
počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č.
11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v
znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019,
platným od 01.01.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky
bolo oproti upravenému rozpočtu len vo výške 37 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 43 %
oproti výške rozpočtovaných príjmov. Nižšie čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo spôsobené z
dôvodu zatvorenia školských zariadení vzhľadom k pandémii COVID - 19. Prostriedky z ÚPSVaR na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi
škola vyčerpala vo výške 847,42 €. V rozpočte sú vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 380 000 € na
projekt Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku, finančné prostriedky budú
použité v 2. polroku 2020. Vo výdavkových finančných operáciach sú rozpočtované prostriedky na splátku
istiny preklenovacieho úveru vo výške 340 000 € a na vrátenie zábezpeky na verejnú súťaž vo výške 9 000
€.

Rozpočet prvku (v EUR)
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Prvok 9.1.3 MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

582 532 569 135 208 468,14 36,63%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 155 150 160 x 175

Skutočná hodnota 150 160 175 175

Komentár k prvku: 

Prvok 9.1.4 MŠ, Severná s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 75 x x x x

Skutočná hodnota 75 x x x

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Materskú školu, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok, v
sledovanom období navštevovalo 175 detí v 8 triedach. Triedy s predškolskou výchovou navštevovalo 48
detí.Výchovno-vzdelávaciemu procesu sa venovalo 17 pedagogických zamestnancov, prevádzku materskej
školy zabezpečovalo 10 zamestnancov a z toho školskú jedáleň 4 zamestnanci. Materská škola je zameraná
na zdravý životný štýl detí a je zapojená do projektov "Zdravá škola", "Adamko hravo zdravo" a do rôznych
environmentálnych projektov. V rámci zdravej výživy školského stravovania a zvyšovania kvality školského
stravovania bola školská jedáleň materskej školy zapojená do celospoločenských programov "Školské
mlieko" a "Školské ovocie". Výdavky materskej školy boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v
štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019, v súlade s VZN č. 14/2019 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení platným od 1.1.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov
určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu len vo výške 38 %. Výška
skutočných príjmov bola naplnená na 37 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. Nižšie čerpanie výdavkov
v prvom polroku 2020 bolo spôsobené zatvorením školských zariadení vzhľadom k pandémii COVID - 19.
Prostriedky z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a zakúpenia školských
pomôcok pre detí v hmotnej núdzi škola vyčerpala vo výške 3 028,80 €. Pre rok 2020 materskej škole v
prvom polroku 2020 boli vyčlenené kapitálové výdavky vo výške 8 000,-€ v súlade so " Zmluvou o
poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019" so zameraním na výstavbu detského ihriska pre
najmenších. Finančné prostriedky v prvom polroku roka 2020 neboli použité. 

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

MŠ Severná s jedálňou bola zrušená k 31. 08. 2017. Činnosť materskej školy prešla od 01.09.2017 na ZŠ s
MŠ Nižná brána.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku
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Prvok 9.1.5 SMŠ, Kušnierska s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

148 400 140 980 74 200,00 52,63%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 46 43 38 x 56

Skutočná hodnota 43 38 56 56

Komentár k prvku: 

Prvok 9.1.6 MŠ pri DSS s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

154 362 146 643 77 181,00 52,63%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 38 38 45 x 39

Skutočná hodnota 38 45 39 39

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok má súkromného zriaďovateľa. Materskú školu navštevujú
detí vo veku od 2 rokov do 6 rokov. V sledovanom období navštevovalo zariadenie 38 detí, ktoré sa
vzdelávali v 3 triedach a vzdelávací proces zabezpečovali 3 pedagogickí zamestnanci. Výdavky MŠ boli
rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v
súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným
od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z
12.12.2019, platným od 01.01.2020.

Súkromná materská škola pri zdravotníckom zariadení - Denné detské sanatórium, s.r.o. (ďalej SMŠ) je
predškolské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamerané na všestranný rozvoj osobnosti
dieťaťa. V I. polroku 2020 túto materskú školu navštevovalo 45 detí a výchovno-vzdelávací proces prebiehal
v 3 triedach. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ
SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a
školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným
uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020. MŠ nie je v zriaďovateľskej pôsobností
mesta Kežmarok.

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet prvku (v EUR)

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku
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Prvok 9.1.7 MŠ pri ZŠ Svätého kríža s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

437 250 415 387 218 625,00 52,63%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 141 147 149 x 165

Skutočná hodnota 147 149 165 165

Komentár k prvku: 

Prvok 9.1.8 MŠ pri ZŠ s MŠ Nižná brána s jedálňou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

191 980 183 442 73 554,96 40,10%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 66 70 65 x 65

Skutočná hodnota 66 65 65

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je školou s právnou subjektivitou. MŠ v
sledovanom období navštevovalo 68 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 3 triedach. Výchovnovzdelávací
proces zabezpečovalo 8 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci si
zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami. Výdavky MŠ boli
rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v
súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným
od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z
12.12.2019, platným od 01.01.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a
vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu len vo výške 41 %. Výška skutočných príjmov bola
naplnená na 17 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. Nižšie čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020
bolo spôsobené zatvorením školských zariadení vzhľadom k pandémii COVID - 19. MŠ v prvom polroku
2020 neboli zvlášť vyčlenené kapitálové výdavky.  

Materskú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v I. polroku 2020 149 detí a edukačný proces
prebiehal v 7 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 12 pedagogických zamestnancov.
Zriaďovateľom Materskej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo -
Spišské Podhradie. Výdavky MŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v štatistickom výkaze Škol
(MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019
schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020.

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Počet detí navštevujúcich MŠ v danom kalendárnom roku

Rozpočet prvku (v EUR)

Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie pre deti v predškolskom veku
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Podprog 9.2 Základné vzdelávanie a súvisiace výchovno-vzdel. služby
Zámer: Kežmarok - mesto s moderným a kvalitným základným vzdelávaním.

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

5 803 186 5 990 404 2 136 715,55 35,67%

Prvok 9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera s jedálňou a ŠKD

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 017 895 1 977 140 690 581,38 34,93%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 686 657 654 x 625

Skutočná hodnota 657 654 625 625

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 18,65% 20,24% 22,32% x 22,88%

Skutočná hodnota 20,24% 22,32% 22,88% 22,88%

Komentár k prvku: 

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl

Základná škola, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou. Výchovno-
vzdelávací proces je komplexne zameraný na rozvíjanie individuálneho potenciálu žiakov. Škola ostáva
otvorenou verejnosti. Zastrešuje činnosť ZUŠ, DFS Maguráčik, záujmových útvarov. V sledovanom období
navštevovalo školu 625 žiakov v 27 triedach. Priemerný počet zamestnancov počas obdobia bol 64, z toho
riadiaci zamestnanci: riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky pre I. stupeň a zástupca riaditeľky školy II.
stupeň, 40 pedagogických zamestnancov, 9 THP a 13 zamestnancov v ŠJ. Škola zamestnáva 1 asistentku
učiteľa. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere
údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 11/2018
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN
č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od
01.01.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti
upravenému rozpočtu vo výške 40 %, ŠKD vo výške 31% a ŠJ vo výške 60%. Výška skutočných príjmov
bola naplnená v ZŠ na 51 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 56% a v ŠJ na 63%. Nižšie
čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo spôsobené z dôvodu zatvorenia školských zariadení
vzhľadom k pandémii COVID - 19. Finančné prostriedky z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa a zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi škola vyčerpala vo výške 28
297,73 €. ZŠ v prvom polroku 2020 neboli vyčlenené kapitálové výdavky. Schválením žiadostí o NFP v
rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 174 253
€, doposiaľ neboli čerpané, vyčerpané budú až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD

Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku

Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD

Rozpočet prvku (v EUR)
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Prvok 9.2.2 ZŠ Grundschule, Hradné námestie s jedálňou a ŠKD

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 597 600 1 662 219 566 779,70 34,10%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 509 515 507 x 487

Skutočná hodnota 515 512 487 487

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 26,12% 26,99% 22,09% x 24,84%

Skutočná hodnota 26,99% 22,09% 24,84% 24,84%

Komentár k prvku: 

Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl

Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok je základnou školou s právnou subjektivitou.
Základnú školu v sledovanom období navštevovalo 487 žiakov, z toho 370 žiakov navštevovalo triedu s
rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Vyučovanie prebiehalo v 24 triedach a výchovno-vzdelávací
proces zabezpečovalo 34 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, 5 asistenti učiteľa a 1 odborný
zamestnanec. Na základe vyšetrenia a odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období
32 individuálne začlenených žiakov so ŠVVP. Školský klub detí navštevovali žiaci prvého stupňa tejto
základnej školy v 4 oddeleniach. V rámci mesta dosahovali žiaci dobré umiestnenia vo vedomostných
súťažiach. Žiaci pracovali v 25 záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. Pedagogickí
zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania, samoštúdiom a školeniami.
Odbornosť výchovno-vzdelávacieho procesu na tejto škole v sledovanom období dosiahla úroveň približne
95 %. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v protokole o zbere
údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 11/2018 o
určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN
č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od
01.01.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti
upravenému rozpočtu vo výške 40 %, ŠKD vo výške 29% a ŠJ vo výške 76%. Výška skutočných príjmov
bola naplnená v ZŠ na 39 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 35% a v ŠJ na 75%. Nižšie
čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo spôsobené zatvorením školských zariadení vzhľadom k
pandémii COVID - 19. Finančné prostriedky z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
a zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi škola vyčerpala vo výške 16 413,- €. ZŠ v prvom
polroku 2020 neboli vyčlenené kapitálové výdavky. Schválením žiadostí o NFP v rámci výzvy Budovanie a
zlepšovanie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 166 821 €, ktoré doposiaľ neboli čerpané,
vyčerpané budú až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania.

Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD

Rozpočet prvku (v EUR)
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Prvok 9.2.3 ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 005 117 2 091 390 712 554,47 34,07%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 474 507 533 x 537

Skutočná hodnota 507 524 531 537

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 15,82% 18,14% 18,76% x 21,41%

Skutočná hodnota 18,14% 18,76% 19,08% 21,41%

Komentár k prvku: 

Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl

Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku

Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD

Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok je plneorganizovanou školou s právnou
subjektivitou. ZŠ v sledovanom období navštevovalo 537 žiakov. Vyučovanie prebiehalo v 28 triedach z toho
24 bežných a 1 špeciálnej. Výchovnovzdelávací proces zabezpečovalo 33,5 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov, 4 vychovávatelia 8,5 asistentov učiteľa a 4 odborní zamestnanci. V ZŠ s MŠ pracovalo 16
nepedagogických zamestnancov, v školskej jedálni pracovalo 11 zamestnancov. Na základe vyšetrenia a
odporúčania CPPPaP v Kežmarku mala škola v sledovanom období 80 individuálne začlenených žiakov so
ŠVVP. Školský klub detí navštevovalo 19,08 % žiakov prvého stupňa tejto základnej školy v 3 oddeleniach.
V rámci mesta dosahovali žiaci popredné umiestnenia hlavne v športových súťažiach. Žiaci pracovali v 23
záujmových krúžkoch a zapájali sa do rôznych projektov. V školskej jedálni prevádzku zabezpečovali 11
zamestnanci. Pedagogickí zamestnanci si zabezpečovali odborný rast v rámci kontinuálneho vzdelávania,
samoštúdiom a školeniami.Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov v ZŠ k 15.09.2019 uvedených v
protokole o zbere údajov (EDUZBER), pre ŠKD a ŠJ vo výkaze o počte žiakov V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s
VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od
1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z
12.12.2019, platným od 01.01.2020. Skutočné plnenie bežných výdavkov ZŠ určených na mzdy, odvody a
vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu vo výške 37 %, ŠKD vo výške 30% a ŠJ vo výške 47%.
Výška skutočných príjmov bola naplnená v ZŠ na 14 % oproti výške rozpočtovaných príjmov, v ŠKD na 36%
a v ŠJ na 60%. Nižšie čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo spôsobené zatvorením školských
zariadení vzhľadom k pandémii COVID - 19. Prostriedky z ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa a zakúpenia školských pomôcok pre detí v hmotnej núdzi škola vyčerpala vo výške 20
782,80,- €. Pre ZŠ v prvom polroku 2020 neboli vyčlenené kapitálové prostriedky. Schválením žiadostí o
NFP v rámci výzvy Budovanie a zlepšovanie technického vybavenia jazykových učebni, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v ZŠ, škola získala bežné a kapitálové prostriedky spolu vo výške 139 062
€, ktoré doposiaľ neboli čerpané, vyčerpané budú až po zrealizovaní a schválení verejného obstarávania.
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Prvok 9.2.4 ZŠ Sv. Kríža s jedálňou a ŠKD

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

175 764 167 038 87 882,00 52,61%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 302 354 390 x 419

Skutočná hodnota 354 354 419 419

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 34,43% 39,83% 37,43% x 36,51%

Skutočná hodnota 39,83% 39,83% 36,51% 36,51%

Komentár k prvku: 

Prvok 9.2.5 Špeciálna základná škola

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

6 810 92 617 78 918,00 85,21%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 63 30 13 x 9

Skutočná hodnota 30 13 56 9

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Počet žiakov ZŠ v danom kalendárnom roku

Rozpočet prvku (v EUR)

Zabezpečiť podmienky pre žiakov, ktorý majú záujem navštevovať ŠKD

Percento žiakov ZŠ navštevujúcich ŠKD

Počet žiakov ŠZŠ

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť základné vzdelávanie pre žiakov základných škôl

Oddelenie školstva, mládeže a športu

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ÚPSVaR mesto žiakom ŠZŠ prerozdeľuje
dotácie, ktoré sú určené na zabezpečenie podpory k stravovacím návykom a školským potrebám na základe
nahláseného počtu žiakov v hmotnej núdzi.

Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi

Základnú školu pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok navštevovalo v sledovanom období 419 detí a edukačný
proces prebiehal v 18 triedach. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovalo 23 pedagogických
zamestnancov. Zriaďovateľom Základnej školy pri ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok je Rímskokatolícka cirkev,
Biskupstvo - Spišské Podhradie. Výdavky sú rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.09.2019 uvedených vo
výkaze V40-01 za ŠaŠZ a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a
školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN č. 14/2019 schváleným
uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020. Z rozpočtu mesta je financovaná iba
školská jedáleň a školský klub detí (ŠKD). Škole neboli poskytnuté kapitálové prostriedky. 
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Podprog 9.3 Voľno časové vzdelávanie a aktivity
Zámer: Aktívne a zmysluplne využívaný voľný čas detí

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

223 931 215 875 56 975,60 26,39%

Prvok 9.3.1 Centrum voľného času

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

223 931 215 875 56 975,60 26,39%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 648 610 627 x 517

Skutočná hodnota 610 627 517 517

Komentár k prvku: 

Zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času pre deti a mládež

Počet detí navštevujúcich CVČ v danom kalendárnom roku

Centrum voľného času v Kežmarku je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a má právnu
subjektivitu. V sledovanom období bolo do pravidelnej záujmovej činnosti zapojených 552 členov z mesta
Kežmarok a 25 členov z okolitých miest a obcí. Centrum voľného času v Kežmarku vykonáva svoju činnosť
formou pravidelnej činnosti, v ktorej pracovalo 44 záujmových útvarov pod vedením interných a externých
pracovníkov. Okrem pravidelnej činnosti CVČ vykonáva aj prázdninovú a táborovú činnosť a taktiež sa
venuje klubovej činnosti. V spolupráci s MŠVVaŠ SR organizuje predmetové olympiády a športové súťaže. V
CVČ sa členom venujú 3 pedagogickí pracovníci a 21 externistov. V zmysle mimoriadnej situácie v súvislosti
so šírením ochorenia COVID - 19 bola výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená od 13.3.2020 na základe
rozhodnutia primátora mesta Kežmarok, od 16.3.2020 do 29.3.2020 prerušená na základe uznesenia
MŠVVaŠ SR a od 30.3.2020 prerušená až do odvolania. Pravidelná krúžková činnosť bola ukončená
31.5.2020 bez toho, aby obnovila svoju činnosť. CVČ bolo otvorené rozhodnutím ÚVZ 10.6.2020. Výdavky
CVČ boli rozpočtované podľa počtu žiakov k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v znení VZN
č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020. Skutočné plnenie
bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému rozpočtu len vo
výške 38 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 38 % oproti výške rozpočtovaných príjmov. Nižšie
čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo spôsobené zatvorením školských zariadení vzhľadom k
pandémii COVID - 19. Kapitálové prostriedky spolu vo výške 57 160 € boli vyčlenené na financovanie
výstavby multifinkčného ihriska, z toho dotácia z Úradu vlády SR je vo výške 37 000 €, ihrisko v prvom
polroku bolo takmer dokončené, finančné prostriedky budú dočerpané v druhom polroku roka 2020. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu
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Podprog 9.4 Základné umelecké školy
Zámer: Kežmarok - mesto podporujúce mladé umelecké talenty

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

819 761 800 248 290 364,29 36,28%

Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

819 761 800 248 290 364,29 36,28%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 537 501 518 x 999

Skutočná hodnota 501 518 999 1 106

Komentár k prvku: 

Prvok 9.4.2 Základná umelecká škola, Petržalská

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 595 572 583 x 0

Skutočná hodnota 572 583 602 0

Komentár k prvku: 

Základná umelecká škola A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kežmarok a má právnu subjektivitu. V sledovanom období navštevovalo ZUŠ 1 106 žiakov. Základná
umelecká škola má 4 odbory. Vyučovací proces zabezpečovalo 42 pedagogických zamestnancov, ktorí boli
všetci kvalifikovaní, takže odbornosť bola splnená na 100 %. Činnosť ZUŠ bola v sledovanom období
značne obmedzená pandémiou COVID – 19. Výdavky ZUŠ boli rozpočtované podľa počtu detí uvedených v
štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 k 15.9.2019 a v súlade s VZN č. 11/2018 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení, platným od 1.1.2019, v znení VZN č.5/2019 a v
znení VZN č. 14/2019 schváleným uznesením MsZ č. 357/2019 z 12.12.2019, platným od 01.01.2020.
Skutočné plnenie bežných výdavkov určených na mzdy, odvody a vecné výdavky bolo oproti upravenému
rozpočtu len vo výške 36 %. Výška skutočných príjmov bola naplnená na 51 % oproti výške rozpočtovaných
príjmov. Nižšie čerpanie výdavkov v prvom polroku 2020 bolo spôsobené zatvorením školských zariadení
vzhľadom k pandémii COVID - 19. ZUŠ neboli vyčlenené kapitálové prostriedky. 

Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku

ZUŠ ukončila svoju činnosť k 31.08.2019. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet prvku (v EUR)

Zabezpečiť kvalitné umelecké vzdelávanie pre deti v meste

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ v danom kalendárnom roku

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet prvku (v EUR)
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Podprog 9.5 Parlament mládeže mesta Kežmarok
Zámer: Aktívna participácia mladých ľudí na veciach verejných

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

500 500 365,49 73,10%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 5 5 10 x 12

Skutočná hodnota 9 18 6 3

Komentár k podprogramu: 

Počet podujatí, pri ktorých organizácii partcipuje parlamet mládeže v 
danom roku

Podporiť aktivity mládeže v meste a v partnerských mestách

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity, pri ktorých participuje parlament mládeže.
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Podprog 9.8 Spoločný školský úrad
Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

35 200 35 200 7 387,78 20,99%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 5 5 x 4

Skutočná hodnota 3 4 3 14

Komentár k podprogramu: 

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 000 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 5 9 11 x 7

Skutočná hodnota 9 6 9 0

Komentár k podprogramu : 

Účelovo viazané prostriedky sú tvorené rezervou na bežné výdavky v oblasti školstva. Okrem toho sú
poskytované finančné prostriedky pre rozvojové projekty v oblasti školstva.V prvom polroku roka 2020 z
dôvodu zníženia podielových daní vplyvom pandémie COVID - 19, neboli poskytnúté žiadne finančné
prostriedky na rozvojové projekty v oblasti školstva.

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Podporiť súťaživosť medzi školami a školskými zariadeniami

Počet podporených subjektov

Školský úrad v sledovanom období zabezpečoval úlohy preneseného výkonu štátnej správy v súlade s
platnou legislatívou. V I. polroku 2020 zrealizoval 4 pracovné stretnutia. Pracovné stretnutia boli zamerané
na organizáciu škôl a školských zariadení, na dodržiavanie platných právnych predpisov. Spoločný školský
úrad vykonal 5 aktualizačných vzdelávaní. Kontroly v školských zariadeniach - v počte 4 boli zamerané na
kvalitu podávaných jedál, zostavovanie jedálnych lístkov, na prípravu stravy podľa platných materiálno-
spotrebných noriem a prepočet výživových hodnôt a taktiež bolo zorganizované jedno spoločné pracovné
stretnutie vedúcich zariadení školského stravovania spoločne s pracovníkom RÚVZ v Poprade.  

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Zabezpečiť štátnu správu v školstve v zmysle platnej legislatívy

Počet pracovných stretnutí so zástupcami zriaďovateľov a riaditeľov 
škôl

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu
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Program 10: Šport
Zámer: Zdraví a športujúci Kežmarčania

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 777 200 3 152 120 1 910 360,04 60,61%

Podprog 10.2 Motivácia k športu
Zámer: Úspechy jednotlivcov a kolektívov mesta prezentované verejnosti 

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

6 500 5 850 50,00 0,85%

Prvok 10.2.4 Organizácia športových podujatí
Zámer: Podpora príležitostného športovania v meste

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

6 500 5 850 50,00 0,85%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 22 22 15 x 17

Skutočná hodnota 24 22 15 0

Komentár k prvku: 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet programu (v EUR)

Podporiť príležitostné športovanie v meste

Počet športových podujatí v danom roku

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na aktivity obyvateľov mesta. V I. polroku 2020 boli finančné
prostriedky použité na zaplatenie registračného poplatku do národnej súťaže "Do práce na bicykli 2020". Dni
športu mesta Kežmarok v počte podujatí 17 v rôznych druhoch športu, ako aj séria pretekov Kežmarok
Running Tour, Inflatable Fun Run boli zrušené z dôvodu šírenia pandémie koronavírusu COVID - 19.

Rozpočet prvku (v EUR)
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Podprog 10.3 Dotácia pre Mestský športový klub OZ 
Zámer:  Rozvoj športu mesta, hlavne mládežníckeho.

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

160 000 126 600 45 000,00 35,55%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 16 17 17 x 17

Skutočná hodnota 16 17 17 17

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 900 950 1 000 x 1 050

Skutočná hodnota 1 000 1 100 1 100 1 107

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 211,11 200,00 190,00 x 190,00

Skutočná hodnota 189,10 172,72 159,54 24,87

Komentár k podprogramu:  

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Podporiť aktívne športovanie obyvateľov mesta

Počet klubov MŠK v danom roku

V podprograme sa rozpočtujú výdavky na činnosť jednotlivých klubov MŠK. V dotácií je započítané nájomné,
ktoré MŠK platilo príspevkovej organizácií mesta - VPS mesta Kežmarok. V I. polroku 2020 boli finančné
prostriedky použité najmä na bežné výdavky MTZ oddielov, cestovné, prepravné, stravné a súťažné
poplatky. Po vypuknutí pandémie COVID - 19 boli všetky športové súťaže prerušené a neskôr zrušené, z
tohto dôvodu bol rozpočet znížený. Športová činnosť bola uvoľnená v júni 2020.  

Počet športovcov v MŠK v danom roku

Výdavky v prepočte na jedného športovca MŠK v eurách
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Podprog 10.4 Športoviská
Zámer: Kvalitné a bezpečné mestské športoviská

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 520 700 2 960 420 1 818 510,04 61,43%

Prvok 10.4.1 Futbalový štadión

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

40 000 40 000 11 751,82 29,38%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 950 900 950 x 950

Skutočná hodnota 980 930 960 200

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 4 000 4 000 4 000 x 7 000

Skutočná hodnota 4 200 4 200 4 500 0

Komentár k prvku: 

Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 700 1 700 414,82 24,40%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 800 1 000 1 000 x 1 000

Skutočná hodnota 800 1 000 1 200 200

Komentár k prvku: 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Zabezpečiť priestory pre aktívne, pasívne i rekreačné športové vyžitie

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť priestory pre trénovanie mládeže a obyvateľov mesta

Futbalový štadión 2 je určený hlavne mládeži, lukostrelcom a obyvateľom mesta Kežmarok, aby sa šport stal
súčasťou ich životného štýlu. Prevádzkové výdavky na futbalový štadión 2 sú zahrnuté vo výdavkoch
futbalového štadióna 1, jedná sa najmä o výdavky na PHM a energie. Futbalový štadión 2 bol zverený v roku
2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Počet hodín využívania areálu futbalového štadiónu 1

Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov 
mesta a školskú mládež

Rozpočet prvku (v EUR)

Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok

Rozpočet prvku (v EUR)

Kvalitnou prípravou futbalového štadióna chceme zachovať atraktívnosť športovania pre všetky vekové
kategórie. Trávnatá plocha je poskytovaná na majstrovské zápasy všetkých vekových kategórií 1.MFK
Kežmarok, teda sedem družstiev. V I. polroku 2020 boli finančné prostriedky použité na základné
prevádzkové výdavky: materiálové, energie, služby, mzdy údržbára a upratovačky, poistné a iné poplatky.
Futbalový štadión bol zverený v roku 2019 do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby
mesta Kežmarok.  

Oddelenie školstva, mládeže a športu
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Prvok 10.4.3 Zimný štadión

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 373 000 2 812 720 1 771 991,40 63,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 18 64 270 x 210

Skutočná hodnota 0 80 000 280 63

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1 000 5 000 11 875 x 33 600

Skutočná hodnota 0 10 000 10 500 12 600

Komentár k prvku: 

Prvok 10.4.4 Viacúčelové ihrisko (sídlisko JUH)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 000 1 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k prvku: 

Viacúčelové ihrisko využíva hlavne mládež kežmarského sídliska, pretože je vybudované v jeho centre.
Jeho prevádzkovaním podnecujeme záujem o športové aktivity detí a mládeže. V prvom polroku 2020 neboli
v tomto prvku účtované žiadne výdavky. Viacúčelové ihrisko bolov roku 2019 zverené do správy
príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom 
roku

Zabezpečiť priestory pre verejné korčuľovanie

Zabezpečiť priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH

Priestor pre športovanie mládeže na sídlisku JUH zabezpečený

V prvom polroku 2020 boli použité bežné výdavky na prevádzku zimného štadióna, teda energie, opravy a
údržbu. Ľadovú plochu využívali MHK Kežmarok - dospelí a mládežnícke kategórie, HKM Kežmarok -
mládežnícke kategórie na tréningy a majstrovské zápasy, verejné korčuľovanie, základné školy a rôzni
záujemcovia o hranie hokeja. Kapitálové výdavky na dostavbu zimného štadióna boli použité vo výške 1 722
313,84 €. Zimný štadión bol v roku 2019 zverený do správy príspevkovej organizácii Verejnoprospešné
služby mesta Kežmarok.

Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za 
rok

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu
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Prvok 10.4.5 Mestská športová hala

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

85 000 85 000 30 352,00 35,71%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 000 3 000 3 100 x 3 200

Skutočná hodnota 3 200 3 150 3 100 500

Komentár k prvku: 

Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno áno

Komentár k prvku: 

Prvok 10.4.7 Iné športoviská v meste

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1 1 0 x 0

Skutočná hodnota 0 0 0 0

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

 Počet iných športovísk v meste 

Počet športovísk

Zabezpečiť priestory pre športové aktivity mladých skateboardistov

Priestory pre skateboardistov sú zabezpečené

V rámci areálu futbalového štadióna 2 (tréningového) je vyčlenená plocha určená pre lukostrelecký areál a
skatepark. Skatepark je v zlom technickom stave. Futbalový štadión 2 bol v roku 2019 zverený do správy
príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Mestská športová hala poskytuje svoje priestory hlavne jednotlivým zložkám mestského športového klubu,
ale aj školám a verejnosti. V I. polroku 2020 boli v danom prvku použité bežné výdavky na energie, opravy,
údržbu, materiál, služby a mzdy zamestnancov. Mestská športová hala bola v roku 2019 zverená do správy
príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok.

Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne

Vytvorenie podmienok pre aktívne športovanie občanov mesta v krytých priestoroch

Oddelenie školstva, mládeže a športu

V roku 2020 nie je plánovaná prípravná a projektová dokumentácia k výstavbe športovísk.

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)
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Prvok 10.4.9 Kúpalisko

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

20 000 20 000 4 000,00 20,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno nie

Komentár k prvku: 

Podprog 10.5 Mestské ligy
Zámer: Podpora rozvoja športových mestských líg v meste

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Prvok 10.5.1 Kežmarská volejbalová liga

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 46 46 0 x 0

Skutočná hodnota 46 46 25 0

Komentár k prvku:   

Rozpočet prvku (v EUR)

Mestské kúpalisko je v prevádzke

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Zabezpečiť sprevádzkovanie mestského kúpaliska

Finančné prostriedky boli v tomto prvku poskytnuté pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby
mesta Kežmarok, ktoré majú areál mestského kúpaliska v správe. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

V roku 2020 v danom prvku neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Podporiť volejbalovú ligu v meste

Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku
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Prvok 10.5.4 Tatranská lyžiarska liga

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 0 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 50 200 0 x 0

Skutočná hodnota 0 0 0 0

Komentár k prvku: 

Podprog 10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby
Zámer: Podpora ostatných športových klubov mimo MŠK 

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

90 000 59 250 46 800,00 78,99%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 6 7 7 x 10

Skutočná hodnota 9 8 12 1

Komentár k prvku:   

Oddelenie školstva, mládeže a športu

V rámci podprogramu bola podporená formou dotácie činnosť ostatných športových klubov mesta, ktoré nie
sú začlenené v Mestskom športovom klube. Dotácie boli schválené v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytnutí
dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č.8/2016 a boli určené na podporu rozvoja telesnej kultúry a najmä
aktívneho využívania voľného času občanov mesta Kežmarok, zvlášť detí a mládeže. Finančné prostriedky
boli použité na prepravné a materiálno-technické zabezpečenie športových klubov. V priebehu prvého
polroka 2020 bola poskytnutá dotácia vo výške 300 € pre Špeciálne olympiády Slovensko.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie školstva, mládeže a športu

Podporiť  činnosť športových klubov, ktoré nie sú členmi Mestského športového klubu

Počet podporených klubov mimo Mestského športového klubu v danom 
roku

V tomto prvku neboli žiadne výdavky, pretože tatranskú lyžiarsku ligu usporiadal Sport Timing Slovakia s.r.o.
v rámci dotácie podľa VZN pre športové kluby. 

Podpora organizácie lyžiarských podujatí pre mládež

Počet zápasov odohraných v lige v danom kalendárnom roku
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Program 11: Kultúra
Zámer: Kežmarok - kultúrne centrum euroregiónu Tatry

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

658 500 432 400 140 750,00 32,55%

Podprog 11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty

Zámer: Zreštaurované pamiatky pre budúce generácie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 000 9 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1 1 1 x 1

Skutočná hodnota 2 3 2 0

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 5 5 5 x 5

Skutočná hodnota 5 5 5 5

Komentár k podprogramu: 

Podprog 11.2 Kultúrne podujatia

Zámer: Ponuka kultúrnych podujatí rešpektujúca dopyt obyvateľov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

224 500 39 600 11 600,00 29,29%

Prvok 11.2.1 Literárny Kežmarok

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

Rozpočet prvku (v EUR) 6 000 3 600 3 600,00 100,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno nie

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 12 10 10 x 10

Skutočná hodnota 12 12 11 0

Zabezpečiť údržbu pamiatkových a historických hrobov

Počet udžiavaných pamiatkových a historických hrobov

Zabezpečenie drobných opráv pamiatkových objektov a údržby pamiatkových a historických hrobov.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Mestské kultúrne stredisko

Udržať tradíciu konania Literárneho Kežmarku

Zrealizovaný Literárny Kežmarok v danom roku

Počet sprievodných podujatí v danom roku

Rozpočet programu (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť údržbu a opravy pamiatkových objektov

Počet  opravených pamiatkových objektov
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Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 700 0 0 x x

Skutočná hodnota 970 0 0 0

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 480 400 350 x 340

Skutočná hodnota 433 376 345 174

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1000 800 700 x 700

Skutočná hodnota 916 749 754 453

Komentár k prvku: 

Podporiť mladé talenty v literárnej tvorbe

Počet účastníkov sprievodných podujatí v danom roku

Počet súťažiacich celoslovenskej súťaže Literárny Kežmarok

Počet zaslaných prác do celoslovenskej súťaže Literárny KK

Literárny Kežmarok (LK) je kultúrno - spoločenské podujatie spojené s celoslovenskou literárnou súťažou
v písaní poézie a prózy žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich
v zahraničí. Program pozostáva zo slávnostného otvorenia, kultúrneho programu, besedy a seminára
venovaného významnej osobnosti literárneho života, dejinnej udalosti, tvorivým dielňam a workshopom. 55.
ročník LK bude venovaný 150. výročiu ukončenia lyceálnych štúdií P. O. Hviezdoslava. V ďalších rokoch
plánujeme pokračovať v duchu tradícii a myšlienok tohto projektu, podporovať tvorbu mladých nádejných
umelcov. Výška transferu predstavuje skutočné náklady pre uvedený prvok. Finančné prostriedky budú
použité na propagáciu, ubytovanie, cestovné, občerstvenie účastníkov, porotné, odmeny pre
lektorv, zakúpenie cien víťazom, spotrebný materiál a poštovné. Každoročne sa snažíme časť výdavkov
vykryť z podaného projektu na dotáciu z Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.
Tento rok sme získali podporu vo výške 6 500 €. Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom pandémie COVID -
19 sa podujatie presunulo na september namiesto pôvodného júnového termínu. Uzávierka prác bola taktiež
predĺžená do konca júna. Vytvorili sme FB profil Literárny Kežmarok, ktorý informuje o histórii projektu a tiež o
pripravovaných aktivitách v rámci aktuálneho ročníka.
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Prvok 11.2.2 Privítanie Mikuláša a silvestrovské oslavy

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

6 000 6 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 3 3 x 3

Skutočná hodnota 3 3 3 0

Komentár k prvku: 

Prvok 11.2.3 Európske ľudové remeslo a trhy

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

202 500 21 000 4 000,00 19,05%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 200 200 180 x 180

Skutočná hodnota 200 200 210 0

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 15 15 15 x 16

Skutočná hodnota 17 17 20 0

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 45 45 40 x 40

Skutočná hodnota 44 45 40 0

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 300 300 200 x 220

Skutočná hodnota 179 310 180 0

Komentár k prvku: 

Počet podujatí s vianočnou a novoročnou tematikou v roku

Osláviť sviatok Mikuláša a príchod Nového roku

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Mestské kultúrne stredisko

V záujme spríjemnenia predvianočného obdobia a príchodu Nového roku budú  organizované podujatia
privítania Mikuláša a silvestrovskej oslavy v podaní amatérskych aj profesionálnych účinkujúcich. Do prípravy
programov budú zapojené aj kežmarské školy a súbory, čím im bude daná možnosť prezentácie vlastnej
činnosti. Finančné prostriedky sú plánované na ozvučenie, propagáciu, honoráre, občerstvenie a ostatné
materiálové výdaje. Plánovaný je aj silvestrovský ohňostroj.

Mestské kultúrne stredisko, Organizačný výbor EĽRO

Festival Európske ľudové remeslo (ďalej len EĽRO) malo v roku 2020 oslavovať svoj jubilejný 30.ročník. V
dôsledku pandémie COVID - 19, bol tento ročník presunutý na rok 2021.

Zabezpečiť oživenie a šírenie tradície remeselnej výroby a ľudovej kultúry

Počet remeselníkov v danom roku

Počet vystúpení folklórnych súborov v danom roku

Počet zahraničných účinkujúcich v danom roku

Počet folklórnych súborov v danom roku
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Prvok 11.2.5 Iné kultúrne podujatia v meste 

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 000 9 000 4 000,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 50 50 40 x 30

Skutočná hodnota 53 89 48 9

Komentár k prvku: 

Financované sú podujatia v exteriérových priestoroch mesta, na hrade, v kostoloch, ZUŠ a pod., t.j. mimo
priestorov kultúrneho strediska. Sú to koncerty Kežmarskej hudobnej jari a jesene /v kostoloch a ZUŠ/,
programy na námestí a v hrade v rámci Kultúrneho leta – vystúpenia domácich a zahraničných folklórnych
a tanečných súborov, dychovej hudby, hudobný festival, divadelný festival, premietanie filmov. Finančné
prostriedky sú plánované na technické zabezpečenie, ozvučenie, nájom priestorov v hrade alebo v kostoloch,
honoráre za vystúpenia a moderovanie podujatí. Čiastočne sú financované aj iné kultúrne aktivity v
spolupráci s inými subjektami v meste. Organizácia podujatí bola od 10. marca pozastavená kvôli opatreniam
pandémie COVID - 19. Po miernom uvoľnení, bolo zorganizovaných šesť koncertov na priestranstvách, kde
bolo možné si podujatia pozrieť z okna, alebo balkóna svojho príbytku. Prvým bol koncert kapely Smola a
hrušky a Dua Chills na streche MŠ Karola Kuzmányho na sídlisku Juh. Po náročnom období pandémie to
bola prvá lastovička v rámci organizácie kultúrnych podujatí nielen v Kežmarku, ale aj na Slovensku. Projekt
vzbudil veľký záujem. Predpokladáme, že priestranstvo pojme pár tisíc ľudí žijúcich v bytoch na sídlisku.
Koncert bol snímaný Kežmarskou televíziou a pustený v rámci vysielania, aj pre obyvateľov iných častí
mesta. Pod balkónmi zahral dva koncerty huslista Filip Jančík. Na sídlisku Sever denný program a večernú
šou uviedol v inej časti sídliska Juh, ako bol koncert na streche. V záhrade Zariadenia pre seniorov boli
odohraté dva koncerty - ľudová hudba FS Maguráčik v rámci Dňa matiek a ľudová hudba Daniela Dammera
zahrala počas júnového predpoludnia. Pre obyvateľov lokality Záhradnej bol na terase Denného detského
sanatória odohradný koncert kežmarskej kapely Mobile. Na hradnom nádvorí boli uvedené dve rozprávky,
jedna inšpirovaná aktuálnou corona témou "Tri kocky droždia". Kežmarskú hudobnú jar sa nám v riadnom
termíne nepodarilo pripraviť, koncerty sme presunuli do jesenného cyklu. V júni sme na hradnom nádvorí
uviedli projekt "Duchoňovci" pri príležitosti nedožitých 70-tich narodenín Karola Duchoňa.

Rozpočet prvku (v EUR)

Zabezpečiť dostatok príležitostí na kultúrne vyžitie v meste

Mestské kultúrne stredisko

Počet kultúrnych podujatí v danom roku

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 84



Program 11

Podprog 11.3 Kultúrna infraštruktúra

Zámer: Kvalitná kultúrna infraštruktúra

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

414 000 371 200 129 150,00 34,79%

Prvok 11.3.1 Amfiteáter
Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

4 000 4 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1 0 0 x x

Skutočná hodnota 0 0 0 x

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 300 0 0 x x

Skutočná hodnota 0 0 0 x

Komentár k prvku: 

Prvok 11.3.2 Mestská knižnica a Kežmarská informačná agentúra

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

145 000 124 800 50 400,00 40,38%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 30 000 25 000 25 000 x 23 500

Skutočná hodnota 26 455 14 203 22 127 7 092

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 44 000 44 000 40 000 x 40 000

Skutočná hodnota 42 849 42 912 40 300 40 586

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 850 700 700 x 700

Skutočná hodnota 774 276 650 286

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 2 164 2 000 2 000 x 2 000

Skutočná hodnota 2 188 1 136 2 180 729

Počet návštevníkov v amfiteátri za rok

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Mestské kultúrne stredisko

Zabezpečiť kultúrne podujatia v amfiteátri

Amfiteáter sa od roku 2018 vôbec nevyužíva z dôvodu zlého technického stavu. V roku 2019 bola podaná
žiadosť zriaďovateľovi o odňatie správy. Amfiteáter bol odňatý zo správy MKS dňa 18.05.2020. Rozpočtované
finančné prostriedky sú  určené na revízie plynu, údržbu amfiteátra, spotrebu energií a vody. 

Počet kultúrnych podujatí v amfiteátri za rok

Počet exemplárov doplnených v danom roku

Rozpočet prvku (v EUR)

Mestské kultúrne stredisko

Zabezpečiť prístupnosť literárnych diel pre obyvateľov mesta

Zabezpečiť personalizované informácie o dianí v regióne na jednom mieste

Počet hodín poskytovania informácií KIA za rok

Počet návštevníkov za rok

Celkový knižný fond knižnice v ks
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Komentár k prvku: 

Mestská knižnica dosiahla v období prvého polroka 2020 - 27 866 prezenčných a absenčných výpožičiek
kníh a periodík. Zaregistrovaných bolo 1 409 používateľov, z toho 605 do 15 rokov. Používatelia navštívili
knižnicu 7 092-krát. V rámci medziknižničnej výpožičnej služby sa vybavilo 124 žiadaniek, medzinárodnou
medziknižničnou službou boli dodané xerokópie troch vedeckých článkov.       
Pripravilo a zrealizovalo sa 17 kultúrno-vzdelávacích podujatí, z toho 1 hodina knižnično-informačnej prípravy
pre žiakov SŠ a 3 slávnostné zápisy prvákov za čitateľov do knižnice. V marci – mesiaci knihy navštívila
Mestskú knižnicu spisovateľka a filmová produkčná Marka Staviarska. Autorskej besedy spojenej s predajom
kníh a autogramiádou sa zúčastnilo 59 žiakov 3. a 4. ročníka z dvoch kežmarských ZŠ. Počas Týždňa
slovenských knižníc (2. 3. – 8. 03. 2020) sa dňa 3.3.2020 konal v Mestskej knižnici Deň bez vyberania
registračných poplatkov. V spolupráci s Centrom voľného času sa zrealizovali obvodné a postupové kolá
celoslovenských súťaží Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Počet súťažných prehliadok – 3, počet
účastníkov 222.       
Svoju činnosť rozbieha Klub tvorivého čítania a písania pre starších. Každý mesiac sa pripravovali otázky a
vyhodnotenie súťaže „Čarovná skrinka“ (pre žiakov ZŠ), výstavky k výročiam spisovateľov a nástenky k
rôznym príležitostiam (spolu ich bolo 7). Dospelí používatelia majú možnosť štvrťročne sa zapojiť do súťaž o
knižnú novinku a zdarma ročný registračný poplatok na Facebooku. Internetovú študovňu navštívilo 39
používateľov. V marci sa na oddelení pre dospelých používateľov uskutočnila ďalšia etapa výmeny
opotrebovaných a z bezpečnostných dôvodov nevyhovujúcich knižničných regálov. Výroba a montáž boli
financované z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a rozpočtu Mestského kultúrneho strediska.
Knižný fond sa doplnil aj vďaka daru z pozostalosti profesora Pavla Winczera. Opatrenia prijaté pre pandémiu
COVID - 19 znemožnili v pokračovaní podujatí, ktoré boli naplánované v rámci "marca - mesiaca knihy".
Plánované podujatia obohatené o nové projekty pripravujeme uviesť v rámci leta vo dvorovej časti knižnice.
Počas pandémie, kedy bola knižnica zatvorená zamestnanci zveľadili dvorovú časť knižnice. Vyčistila a
vyplela sa zeleň, vymenil sa plot, doplnila kvetinová výsadba. Počas leta bude tento priestor využívaný pre
podujatia knižnice a vernisáže výstav. V rozpočte je počítané s nákladmi na nákup literatúry, energie, mzdy
zamestnancov, odvody do fondov, údržbu a poistenie majetku. V priestoroch knižnice je umiestnená aj
Kežmarská informačná agentúra a Výstavná sieň. Výdavky tohto prvku zahŕňajú aj kompletné výdavky
Kežmarskej informačnej agentúry v rámci hlavnej činnosti príspevkovej organizácie.      
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Prvok 11.3.4 Kino

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

60 000 54 000 20 600,00 38,15%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 370 370 360 x 360

Skutočná hodnota 379 196 374 144

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 14 400 15 000 15 000 x 15 000

Skutočná hodnota 23 114 6 620 17 282 4 538

Komentár k prvku: 

Zabezpečiť kvalitnú a atraktívnu ponuku filmových predstavení

Počet návštevníkov za rok

Kino ISKRA premietaním filmov poskytuje priestor pre využívanie voľného času obyvateľom mesta i jeho
návštevníkom. Premieta sa 6 dní v týždni vrátane predstavení v rámci filmového klubu (4-krát v mesiaci).
Nakoľko kino Iskra bolo kvôli pandémii COVID - 19 zatvorené od 10. marca 2020 uvedené výsledky sú za
obdobie od 1.1.2020 - 7.3.2020, ktoré sú viac ako uspokojúce, v prípade jeho prevádzky za normálnych
okolností by sme v tomto trende pokračovali. Počas zatvorenia kina sme sa zapojili do projektov KINO
DOMA, kde sme online prinášali divákom filmy, na ktoré si zakúpili vstupenku a film si pozreli bez prestávky v
presnom čase. Ďalším projektom, kde sme sa podieľali na jeho príprave počas pandémie bolo KINO V
ZÁHRADE. Zamestnanci kina a kultúrneho strediska svojpomocne upravili záhradu, ktorá sa nachádza za
administratívnou budovou MsKS, Starý trh č.47. Máme prichystané premietania zamerané na hudobné
životopisné filmy. Počas premietaní sa bude ponúkať aj občerstvenie. Finančné prostriedky sú rozpočtované
na materiálové náklady, mzdy, odvody do fondov, energie, služby, revízie zariadení, poistné. Kino Iskra

plánuje v nasledujúcom období pokračovať v obľúbených akciách. Bude organizovať stretnutia s tvorcami

filmov (režiséri, herci, scenáristi) a pripravovať s nimi diskusie k filmom. Veľkej obľube sa tešia aj dámske

akcie, ktoré sme obohatili o tombolu a občerstvenie od sponzorov. Najväčšou akciou mimo priestorov kina je

Letné kino na hradnom nádvorí, ktoré sme v tomto roku naplánovali na premietanie v júli a v auguste každé v

trvaní 7 dní. V Letnom kine na hradnom nádvorí budeme pokračovať na zvýšení návštevnosti a pozývaní 

zaujímavých hostí do Kežmarku. K tradičným akciám patrí aj celoslovenský projekt Febiofest, ktorý je len vo

vybraných mestách a Medzinárodný festival horských filmov. Filmový klub Iskra v mesiacoch január,

február, marec a jún v priestoroch kina odohral 13 filmových predstavení s návštevnosťou 230 divákov. V

rámci opatrení proti šíreniu COVID - 19 nepremietal od 10. 3. do 4. 6. 2020. V tom čase sme sa zapojili do

projektu kina Lumiére Bratislava Kino doma, v rámci ktorého sme od 2. 5. do 3. 6. ponúkli divákom v pohodlí

domova 13 projekcií, na ktoré si zakúpili 34 vstupeniek. V rámci Kina doma sa uskutočnil aj deväťdňový

Minifestival európskeho filmu (10 online filmových projekcií, projekt financovaný Európskou komisiou a

Creative Europe Media), vstupenku zadarmo si naň cez predajný systém kina Iskra objednalo 100 divákov.

V rámci opatrení proti šíreniu COVID - 19 sme museli zrušiť regionálnu časť festivalu Febiofest, ktorý bol u

nás naplánovaný na 23. – 25. 3. Festival bol presunutý na jeseň, nový termín je 12. – 14. 10. Jeho súčasťou

bude aj projekcia dokumentu Raj na Zemi za účasti protagonistu príbehu Andreja Bána, ktorý mal do

Kežmarku prísť už v marci. Zrušené bolo aj plánované premietanie nového slovenského filmu Služobníci (6.

4.) za účasti režiséra I.Ostrochovského, ktoré sa uskutoční v náhradnom termíne – 11/2020

Počet predstavení za rok

Rozpočet prvku (v EUR)

Mestské kultúrne stredisko
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Prvok 11.3.5 Výstavná sieň

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 000 14 700 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 12 12 12 x 12

Skutočná hodnota 13 12 11 2

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 200 3 000 2 000 x 2 000

Skutočná hodnota 2 108 655 1 096 230

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 6 3 3 x 3

Skutočná hodnota 5 5 5 2

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 5 3 3 x 3

Skutočná hodnota 7 5 6 2

Komentár k prvku: 

Výstavná sieň poskytuje priestor na prezentáciu výtvarného umenia prostredníctvom organizovania výstav so
zameraním predovšetkým na amatérskych aj profesionálnych umelcov regiónu a podporu mladých talentov.
V roku 2019 bola premiestnená do priestorov Mestskej knižnice z dôvodu lepšej prístupnosti návštevníkov a
finančným úsporám. Plánované finančné prostriedky na rok 2020 sú na pokrytie mzdových nákladov
zamestnankyne výstavnej siene. Prevádzka výstavnej siene bola prerušená v súvislosti s pandemickou
situáciou. Výstava "Moje (ne)istoty" bola nainštalovaná, nebola však už sprístupnená. V spolupráci so Školou
umeleckého priemyslu sme priniesli jej virtuálnu prehliadku v online priestore a reálne sprístupnená bola až
11. 5. 2020. Plán výstav sa upravil, opäť v mesačných intervaloch pripravujeme nové výstavy v tomto
priestore. Vernisáže letných výstav plánujeme pripraviť v záhradnej časti knižnice.

Rozpočet prvku (v EUR)

Počet výstav regionálnych umelcov za rok

Počet výstav mladých autorov za rok

Počet návštevníkov výstav za rok

Mestské kultúrne stredisko

Zabezpečiť prezentáciu regionálnych umelcov a mladých talentov

Mestské kultúrne stredisko

Zabezpečiť širokú ponuku výstav umeleckých prác

Počet výstav za rok
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Prvok 11.3.6 Kultúrne stredisko

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

195 000 173 700 58 150,00 33,48%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 60 50 36 x 30

Skutočná hodnota 55 46 32 10

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 13 000 12 000 10 000 x 9 000

Skutočná hodnota 11 970 12 500 8 200 2 400

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 150 120 120 x 110

Skutočná hodnota 155 120 95 25

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 18 15 12 x 10

Skutočná hodnota 14 14 10 2

Komentár k prvku: 

Mestské kultúrne stredisko

Kultúrne stredisko poskytuje širokú škálu kultúrnych programov pre deti, mládež a dospelých občanov mesta,
ale aj jeho návštevníkov /koncerty populárnej i vážnej hudby, divadlá, rozprávky, výchovné koncerty,
vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, súťaže v speve, tanci, prednese poézie, prózy/, pripravuje
slávnostné programy pre občanov /Deň matiek, Popoludnie úcty k starším/. Priestory kultúrneho strediska
slúžia aj pre krúžky a súbory, ktoré sa tu pravidelne schádzajú za účelom nácviku, tiež aj pre občianske
a spoločenské aktivity obyvateľov, stretnutia, prezentácie tovarov a služieb. Počet týchto stretnutí a
prezentácií sa zmenšuje kvôli znižovaniu počtu spolkov organizujúcich stretnutia a taktiež sa znižuje aj počet
firiem, ktoré svoje produkty prezentujú týmto spôsobom. V rozpočte sú plánované prostriedky na správu
dvoch budov, mzdy, odvody do fondov, energie, opravy, DDHM, ostatné sociálne výdavky, poistenie majetku,
revízie zariadení, poplatky za správu PCO. Sú tu zahrnutí aj zamestnanci úseku riadenia,  ekonomiky a
hospodárenia kultúrneho strediska, ktorých činnosť z časti súvisí s prevádzkou ostatných prvkov kultúrneho
strediska. Organizácia podujatí bola od 10. marca pozastavená kvôli opatreniam pandémie COVID - 19.
Počas trvania obmedzení zamestnanci pripravili plán podujatí kultúrneho leta v exteriéri. Svojpomocne
vyupratovali, opravili, zveľadili a skultivovali zeleň záhrady za administratívnou budovou MsKS, Starý trh 47.
Upravený dvor má slúžiť na podujatia menšieho charakteru - kino premietania, menšie divadelné a hudobné
predstavenia. Počas pandémie sme cez FB profil Kultúra v Kežmarku prinášali rôzne kultúrne tipy, uviedli
sme záznamy z viacerých divadelných hier kežmarských ochotníkov, ktoré neboli zverejnené.

Rozpočet prvku (v EUR)

Mestské kultúrne stredisko

Zabezpečiť kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií

Počet kultúrnych podujatí v mestskom kultúrnom stredisku 

za rok

Počet návštevníkov kultúrnych podujatí v kultúrnom stredisku 

za rok

Zabezpečiť vhodné podmienky pre stretnutia obyvateľov a prezentácie

Počet stretnutí organizovaných v mestskom kultúrnom stredisku v roku

Počet prezentácií v mestskom kultúrnom stredisku za rok
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Podprog 11.4 Ostatné dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby

Zámer: Podpora kultúrnych klubov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 000 12 600 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 4 5 7 x 7

Skutočná hodnota 5 6 5 0

Komentár k podprogramu: 

Podporiť  opakovanú činnosť kultúrnych klubov

Počet podporených klubov  v danom roku

V rámci podprogramu za I. polrok 2020 formou dotácie nebola podporená činnosť žiadnych kultúrnych
klubov. Komisia kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku v čase mimoriadnej
situácie v súvislosti s pandémiou COVID - 19 dotácie nerozdelila. Zasadnutie Komisie kultúry sa uskutočnilo
17.06.2020 kde sa rozdelili dotácie pre kultúrne kluby zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016.
Dôvodová správa a návrh na uznesenie bude predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v
Kežmarku v septembri 2020.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie školstva a mládeže
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Program 12: Prostredie pre život
Zámer: Kežmarok, mesto s príjemným a zdravím prostredím

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 001 840 1 416 294 180 174,00 12,72%

Komentár k programu: 

Podprog 12.1 Verejná zeleň

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

760 840 748 194 133 000,00 17,78%

Prvok 12.1.1 Výsadba zelene

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 000 9 000 8 000,00 88,89%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 30 20 20 x 20

Skutočná hodnota 75 20 15 6

Komentár k prvku: 

Prvok 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

748 340 736 694 125 000,00 16,97%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 287 000 287 000 287 000 x 287 000

Skutočná hodnota 287 000 287 000 287 000 287 000

Komentár k prvku: 

Zabezpečiť kvalitnú údržbu a starostlivosť o zeleň na verejných priestranstvách

Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok v I. polroku 2020 zrealizovali výsadbu nových drevín v rámci
revitalizácie vnútrobloku Sever.

Bežné výdavky tohto prvku boli použité na úhradu príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné
služby mesta Kežmarok, ktorá pre mesto zabezpečovala kosenie trávnikov, strihanie živých plotov, orezy,
výruby drevín, kvetinové záhony a mobilnú zeleň. Zmenou rozpočtu v I. polroku 2020 boli rozpočtované
kapitálové výdavky vo výške 536 694 € na projekt Revitalizácia vnútrobloku Sever.

Rozpočet programu (v EUR)

Výdavky na výsadbu a údržbu verejnej zelene, mestských lesov, detských ihrísk, drobnej architektúry,
úpravu verejných priestranstiev, cintorínov.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť dreviny na verejných priestranstvách a v parkoch

Rozpočet prvku (v EUR)

Výmera udržiavanej zelene v m 2

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Počet novovysadených stromov
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Prvok 12.1.3 Lesopark
Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 500 2 500 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 840 600 840 600 840 600 x 840 600

Skutočná hodnota 840 600 840 600 840 600 840 600

Komentár k prvku:

Podprog 12.2 Mestské lesy

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 500 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 2 770 2 770 2 770 x 2 770

Skutočná hodnota 2 770 2 770 2 770 2 770

Komentár k podprogramu:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť správu a údržbu lesoparku

Rozpočet prvku (v EUR)

Bežné výdavky prvku sú určené na správa lesoparku, údržbu chodníkov, kosenie. 

Výmera lesoparku v m 2

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť ochranu mestských lesov, reprodukciu a  efektívne hospodárenie

Výmera chránených mestských lesov v hektároch

Hospodárenie v mestských lesoch zabezpečuje obchodná spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.. Dňa
01.06.2020 Mestské zastupiteľstvo Mesta Kežmarok schválilo spoločnosti uznesením č. 81/2020 návratnú
finančnú výpomoc z rezervného fondu vo výške 500 000 € na prefinancovanie projektu ENI Cezhraničná
spolupráca Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 "Cesty k zdravým lesom: Odolné,
adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska".  
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Podprog 12.3 Detské ihriská 

Zámer: Bezpečný priestor pre detské hry

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

60 000 10 000 6 000,00 60,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 18 19 19 x 20

Skutočná hodnota 20 21 19 18

Komentár k podprogramu: 

Podprog 12.4 Drobná oddychová architektúra mesta

Zámer: Príjemné miesta na oddych

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

106 000 86 000 6 000,00 6,98%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 234 230 235 x 240

Skutočná hodnota 224 231 248 264

Komentár k podprogramu: 

V rámci tohto podprogramu boli v prvom polroku 2020 použité výdavky na zabezpečenie opravy a výmeny
lavičiek a odpadkových košov umiestnených na verejných priestranstvách. 

Počet udržiavaných lavičiek na verejných priestranstvách

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Počet detských ihrísk na verejných priestranstvách

Zabezpečiť bezpečnosť a hygienu na detských ihriskách

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Bežné výdavky sú určené na výmenu piesku, čistenie a údržbu piesku v pieskoviskách, nákup, opravu a
údržbu prvkov na detských ihriskách. Merateľný ukazovateľ počet detských ihrísk na verejných
priestranstvách je znížený o 1 a to z dôvodu zrušenia detského ihriska na ul. Huncovskej.   

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Zabezpečiť pohodlie a komfort pri oddychu v meste
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Podprog 12.6 Vianočné osvetlenie

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

10 000 5 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota áno áno áno x áno

Skutočná hodnota áno áno áno nie

Komentár k podprogramu: 

Podprog 12.7 Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

65 000 67 100 35 174,00 52,42%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 46 881 46 881 46 881 x 46 881

Skutočná hodnota 46 881 46 881 46 881 46 881

Komentár k podprogramu: 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Bežné výdavky boli použité na údržbu cintorínov spočívajúcu v kosení trávnikov, hrabaní a odvoze lístia,
zametania chodníkov, odpratávaní snehu, údržby drevín a údržbe historických hrobov. 

Bežné výdavky sú určené na obnovu svetelnej výzdoby vrátane montáže a demontáže. V prvom polroku
2020 neboli použité žiadne finančné prostriedky. 

Zabezpečiť údržbu a zveľadenie cintorínov v meste

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Výmera cintorínov v m 2

Svetelná výzdoba zabezpečená

Zabezpečiť tradičné prežitie Vianoc v meste
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Program 13: Sociálne služby
Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 392 490 2 540 099 766 623,88 30,18%

Komentár k programu: 

Podprog 13.1 Starostlivosť o seniorov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 886 050 1 940 480 585 746,98 30,19%

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 595 700 1 648 930 472 352,10 28,65%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 105 100 102 x 102

Skutočná hodnota 102 99 99 98

Komentár k prvku: 

V Zariadení pre seniorov sa zabezpečuje celoročný pobyt seniorov, poskytuje sa pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenností, osobné vybavenie. Zabezpečuje
sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť. Výdavky bežného rozpočtu sú kryté z vlastných prijímov
z úhrad za poskytovanie sociálnej služby, z prenájmu, z dobropisov a príjmami z príspevkov z ÚPSVaR na
aktívne opatrenia na trhu práce. Druhá časť rozpočtu bežných výdavkov je krytá príjmom z finančného
príspevku MPSVaR na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych
služieb. Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie,
na prevádzkové náklady (interiérové vybavenie, školenia, cestovné náhrady, energie, nákup materiálu -
kancelárske potreby, tonery, čistiace a hygienické potreby, potraviny, údržbu budovy a prevádzkových
strojov a zariadení, ostatné služby a transfery na nemocenské dávky ako aj na výdavky na dezinfekčné a
ochranné pomôcky a potreby spojené s prevenciou voči ochoreniu COVID - 19). V rozpočte sú na rok 2020
naplánované kapitálové výdavky vo výške 413 000,- € (350 000,- € regionálny príspevok z Úradu vlády SR a
63 000,- € dofinancovanie mestom Kežmarok) na rekonštrukciu a modernizáciu oddelení C1 a C2. V
priebehu I. polroka 2020 prebiehalo verejné obstarávanie uvedenej investície.  

Rozpočet programu (v EUR)

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu znevýhodnených obyvateľov mesta. Rozpočtová organizácia
mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje pobytové sociálne služby
fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby v súlade so zákonom o sociálnych službách. Ostatné
sociálne služby zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí mestského úradu. Financovanie výdavkov je
rozdelené medzi štátny rozpočet, mesto a klientov.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby

Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení

Počet seniorov v Zariadení pre seniorov
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Prvok 13.1.2 Denné centrum (Klub dôchodcov)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

17 000 10 800 2 047,01 18,95%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 185 185 175 x 170

Skutočná hodnota 166 159 157 156

Komentár k prvku: 

Prvok 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

5 450 4 950 972,20 19,64%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 18 15 15 x 12

Skutočná hodnota 12 12 6 5

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych veci

Podporiť zmysluplné trávenie voľného času dôchodcov 

Seniorom (mimo klientov Zariadenia pre seniorov) s nízkou výškou dôchodku mesto prispieva na časť
výdavkov na obed. Výška príspevku mesta je závislá od výšky dôchodku a je určená VZN mesta č.13/2019
o poskytovaní sociálnych služieb. Počet poberateľov príspevku na stravovanie je podmienený výškou
dôchodku v troch príjmových pásmach. V dôsledku valorizácie dôchodkov niektorí seniori už nespĺňajú
podmienky. V prvku sú zahrnuté aj výdavky na rozvoz stravy (PHM, údržba motorového vozidla,...). V I.
polroku 2020 mesto poskytovalo príspevok na stravovanie 5 seniorom.

Počet seniorov, ktorým je poskytovaný príspevok na stravu

Počet aktívnych členov denných centier (klubov dôchodcov)

V Dennom centre na ulici Martina Lányiho 3 sa počas týždňa pravidelne stretáva Klub dôchodcov a
Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska za účelom uspokojovania kultúrnych, športových a
spoločenských záujmov. Seniori realizujú voľnočasové aktivity, medzi ktoré patria spoločenské a športové
akcie a poznávacie zájazdy, hranie spoločenských hier, kreatívna tvorba a posedenia pri rôznych
príležitostiach, ktoré sú spojené s kultúrnym programom a občerstvením. Finančné prostriedky boli použité
na vecné zabezpečenie budovy denného centra, interiérové vybavenie, údržbu budovy a športoviska, úhradu
elektrickej energie, dodávku tepla a TUV, vodné a stočné a na čiastočnú participáciu výdavkov vyššie
uvedených aktivít. V čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu z dôvodu šírenia ochorenia COVID - 19
bolo Denné centrum v Kežmarku od 10.03.2020 uzatvorené. Počet aktívnych členov jednotlivých klubov za
posledné roky mierne klesá, čo súvisí s vysokým vekom seniorov a následným úmrtím a zároveň s nízkym
počtom nových členov vzhľadom na postupné zvyšovanie dôchodkového veku. 

Oddelenie sociálnych vecí

Zabezpečiť cenovo prístupné stravovanie seniorom
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Prvok 13.1.5 Zariadenie opatrovateľskej služby

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

182 300 185 200 67 679,71 36,54%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 15 16 18 x 18

Skutočná hodnota 16 17 17 18

Komentár k prvku: 

Prvok 13.1.6 Lekárska posudzovacia činnosť

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

5 000 5 000 1 144,87 22,90%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 70 70 90 x 75

Skutočná hodnota 83 72 63 40

Komentár k prvku: 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu

Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu

Na základe § 80 písm. c) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je
obec správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu. Podkladom na vydanie posudku o
odkázanosti na sociálnu službu je zdravotný posudok. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie
zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 vyššie uvedeného zákona a na úhradu zdravotných výkonov na
účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (úhrada FA všeobecnému lekárovi za vypracovanie
lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu podľa cenníka zdravotných výkonov).
V I. polroku 2020 boli finančné prostriedky použité  na vyhotovenie 40 zdravotných posudkov. 

Rozpočet prvku (v EUR)

riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Zariadenia pre opatrovateľskej služby

Zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť v zariadení

Počet prijímateľov sociálnej služby v Zariadení opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení
opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne
poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva, úschova cenností. Zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť. Rozpočet bežných výdavkov je
krytý bežnými príjmami na rok 2020, ktoré sú tvorené príjmami z úhrad za poskytovanie sociálnej služby a
prijímami zo štátneho príspevku MPSVaR na plánovaný počet klientov ZOS. Bežné výdavky boli použité na
úhradu miezd a odvodov na verejné zdravotné a sociálne poistenie a prevádzkových výdavkov (energie,
materiálové vybavenie, potraviny). 
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Prvok 13.1.7 Jedáleň ZPS a ZOS

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

80 600 80 600 41 551,09 51,55%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota xxx xxx xxx x 110

Skutočná hodnota xxx xxx xxx 120

Komentár k prvku: 

Prvok 13.1.8 Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

0 5 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota xxx xxx xxx x 5

Skutočná hodnota xxx xxx xxx 0

Komentár k prvku: 

Počet žiadostí v roku

Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu, ktorá je
odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Ak má táto fyzická osoba záujem o
poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnaj služby s finančnou podporou
poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom,
doručí obci alebo vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby. V I. polroku 2020 neverejnému poskytovateľovi nebol vyplatený finančný
príspevok na prevádzku sociálnej služby. 

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Zistiť stupeň odkázanosti občanov na sociálnu službu

Počet posúdených občanov za rok

V súlade s § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovatreľskej služby podpornú sociálnu službu jedáleň. Ide o
ambulantnú formu podpornej sociálnej služby, a to poskytovanie obedov pre externých stravníkov. Sociálna
služba jedáleň je určená fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie a dovŕšila dôchodkový vek. Finančné
prostriedky boli použité na bežné výdavky určené na mzdy zamestnancov, energie, materiálne vybavenie,
nákup potravín a na zakúpenie umývačky riadu a baliaceho stroja s príslušenstvom ako nevyhnutný výdavok
v rámci preventívnych opatrení spojených s ochorením COVID - 19.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberufyzickej osoby odkázanej na 
sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančou podporou obce

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 98



Program 13

Podprog 13.2 Starostlivosť o znevýhodnených občanov

Zámer:       Znevýhodnení občania integrovaní do spoločnosti

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

78 220 95 799 34 285,04 35,79%

Prvok 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

45 000 59 579 26 235,70 44,04%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 10 10 x 10

Skutočná hodnota 10 15 14 10

Komentár k prvku: 

Prvok 13.2.3 Terénna soc. práca (pre občanov na hranici biedy)

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

29 720 30 720 6 749,34 21,97%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 150 100 100 x 100

Skutočná hodnota 106 157 128 66

Komentár k prvku: 

Priemerný počet občanov na hranici biedy, ktorým sa poskytuje aktívna 
sociálna pomoc počas roka

Komplexná starostlivosť o rodiny alebo jednotlivcov žijúcich na okraji spoločnosti bola k 30.06.2020
poskytnutá 66 klientom, z toho 38 mužom a 28 ženám. Na výkon činnosti boli použité finančné prostriedky
poskytované z Národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít II. z MV SR, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Do
daného projektu sa mesto zapojilo 01.10.2019 a projekt bude pokračovať do 31.10.2022. V rámci projektu
terénnu prácu vykonával jeden terénny sociálny pracovník a jedna terénna pracovníčka. 

Oddelenie sociálnych vecí

Počet bezprístrešných občanov v nocľahárni v danom roku 

V sociálnom zariadení krízovej intervencie - nocľahárni pre bezprístrešných občanov mesto Kežmarok
poskytuje klientom nocľahárne prenocovanie, nevyhnutné ošatenie a obuv, boli v nej vytvorené podmienky
na prípravu stravy a vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny. Finančné prostriedky sa využívali prevažne
na mzdové výdavky 3 správcov nocľahárne, 1 upratovačky na skrátený pracovný úväzok, na úhradu elek.
energie, vody, dezinfekcie, mobilnej toalety. V čase mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID - 19
bola nocľaháreň od 14.04.2020 do 05.06.2020 otvorená nepretržite, aj počas dňa, čím sme chceli zamedziť
rozširovaniu nákazy, pretože u ľudí  bez domova je šírenie vírusu veľkým rizikom. 

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Zabezpečiť  bezpečné prenocovanie bezprístrešných občanov

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Stabilizovať životnú úroveň rodín na okraji spoločnosti
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Prvok 13.2.4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

3 500 5 500 1 300,00 23,64%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 10 7 x 7

Skutočná hodnota 5 5 2 1

Komentár k prvku: 

Podprog 13.3 Pomoc deťom z Centra pre deti a rodiny

Zámer: Harmonický vzťah detí z Detských domovov s pôvodnou rodinou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 550 2 550 0,00 0,00%

Prvok 13.3.1 Príspevky na dopravu z Centra pre deti a rodiny 

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

50 50 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3 3 2 x 2

Skutočná hodnota 0 0 0 0

Komentár k prvku: 

Oddelenie sociálnych vecí

Podporiť stretavanie sa rodičov s ich deťmi umiestnenými v Centrách pre deti a rodiny

Predpokladaný počet podporených ciest na návštevy do DD

VZN č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach SPO a sociálnej kurately - čl. II. ods. 6,
umožňuje mestu poskytnuť finančný príspevok na dopravu, ktorý sa vyplatí osobe (jednému z rodičov,
súrodencov alebo inej osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa) vo výške cestovného hromadnej dopravy. V I.
polroku 2020 nebola podaná žiadosť o finančný príspevok na dopravu oprávnenej osoby v zmysle vyššie
citovaného VZN.

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Zabezpečiť pomoc v krízových sociálnych situáciách pre občanov mesta

Počet oprávnených žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dávka

V zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi sa jednorazová dávka poskytuje ako jednorazová
pomoc na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v
hmotnej núdzi. Je určená na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb, náhle úmrtie jedného z rodičov,
škody spôsobené prírodným živlom - zatopenie domu, pivníc, poškodenie strechy. V I. polroku 2020 bola
vyplatená jedna mimoriadna dávka sociálnej pomoci matke s 3 nezaopatrenými deťmi na zabezpečenie
pohrebu  a nákladov s tým súvisiacich  pre otca rodiny, ktorý bol usmrtený násilnou smrťou. 

Rozpočet prvku (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)
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Prvok 13.3.2 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 500 2 500 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 1 1 5 x 5

Skutočná hodnota 0 0 0 0

Komentár k prvku: 

Podprog 13.4 Opatrovateľská služba

Zámer:   Komplexná pomoc pre ľudí, ktorí sa nevedia o seba postarať.

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

388 870 394 470 140 373,98 35,59%

Prvok 13.4.1 Dom s opatrovateľskou službou

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

2 150 2 150 187,26 8,71%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 8 12 12 x 10

Skutočná hodnota 10 11 10 11

Komentár k prvku: 

Zabezpečiť pomoc seniorom v dome s opatrovateľskou službou

Rozpočet prvku (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Zabezpečiť bezproblémový návrat detí z Centier pre deti a rodiny do pôvodnej rodiny

Predpokladaný počet návratov v danom roku

Podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov, mesto poskytuje príspevok na osamostanenie sa mladého dospelého po návrate z centra pre deti
a rodiny (detský domov), ak mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra a sú
splnené zákonom stanovené podmienky.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet prvku (v EUR)

Počet opatrovaných v dome s opatrovateľskou službou ku koncu roka

Opatrovateľky zabezpečujú 11 seniorom v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 8, Kežmarok, pomoc
pri základných životných úkonoch pri prevádzke domácnosti. Okrem toho sa ešte poskytuje 1 nájomcovi bytu
v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku podporná sociálna služba - pranie, žehlenie. Finančné
prostriedky sa využívajú na úhradu prevádzkových nákladov priestorov pre opatrovateľky v Dome s
opatrovateľskou službou na ul. Baštovej č. 8 v Kežmarku. 

Oddelenie sociálnych vecí
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Prvok 13.4.2 Ambulantná opatrovateľská služba

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

386 720 392 320 140 186,72 35,73%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 38 44 47 x 49

Skutočná hodnota 38 46 47 47

Komentár k prvku: 

Podprog 13.5 Osobitný príjemca prídavku na dieťa a dávky v HN

Zámer:  Účelné využitie poskytovanej pomoci, ktorú majú občania zo strany štátu 

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

35 500 25 500 5 886,87 23,09%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 550 500 450 x 400

Skutočná hodnota 430 313 224 85

Komentár k podprogramu: 

Zabezpečiť pomoc seniorom v prirodzenom domácom prostredí

Počet opatrovaných seniorov ku koncu roka

Opatrovateľky zabezpečujú pomoc 47 seniorom pri sebaobslužných úkonoch a pri domácich prácach,
sprevádzajú seniorov na lekárske vyšetrenia a pod. Finančné prostriedky sa využívajú na mzdy a odvody
opatrovateliek, ochranné pracovné pomôcky opatrovateliek, príspevok na stravné lístky a pod. Finančné
prostriedky zohľadňujú aj zvýšený záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, prijímanie opatrovateliek
do pracovného pomeru a náklady s tým súvisiace a zvýšenie miezd v roku 2020. Mesto zabezpečuje
opatrovateľskú službu momentálne s 30 opatrovateľkami , z nich 23 opatrovateliek je zapojených do
projektu - Podpora opatrovateľskej služby v Kežmarku. Do projektu sa mesto zapojilo v 8/2019 v trvaní 26
mesiacov, t.j. do 9/2021. 

Ak sa poskytovaním dávky v hmotnej núdzi nedosiahne účel, na ktorý je dávka určená, mesto zabezpečí
pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi výkon osobitného príjemcu. Dávky vypláca v peňažnej alebo vecnej
forme. Finančné prostriedky vo vecnej forme sú použité na úhradu nákladov spojených s bývaním – nájom,
inkaso, poplatok za komunálne odpady a pod. Zvyšok dávok sa klientom vypláca v hotovosti. Výkon
osobitného príjemcu mesto vykonáva aj v prípade záškoláctva maloletých a mladistvých deti. V I. polroku
2020 mesto vyplácalo formou osobitného príjemcu 24 poberateľom štátne sociálne dávky a 61 občanom
dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke.   

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Podporiť zlepšenie sociálnej situácie rodín, prevencia proti neplneniu vyživovacej 
povinnosti rodičov a zadĺžovaniu sa voči dodávateľom el. energie, tepla atď.

Predpokladaný počet vyplatených prídavkov na dieťa a dávok v hmotnej 
núdzi osobitným príjemcom za kalendárny rok 

Oddelenie sociálnych vecí

Rozpočet prvku (v EUR)
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Podprog 13.9 Komunitné centrum

Zámer : Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 300 81 300 331,01 0,41%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 10 5 5 x 5

Skutočná hodnota 0 0 0 0

Komentár k podprogramu: 

Z rozpočtu mesta boli v I. polroku 2020 hradené prevádzkové náklady - elektrická energia, plyn a vodné a
stočné. Za posledné tri roky sa v komunitnom centre neorganizovali žiadne voľno - časové aktivity,
neposkytovala pomoc pri príprave na školské vyučovanie a nesprevádzalo žiadne dieťa do a zo školy resp.
školského zariadenia. V zmysle § 68 ods.1 písm. g) zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách v
platnom znení bol rozhodnutím PSK dňom 14.05.2020 uskutočnený výmaz sociálnej služby komunitné
centrum s miestom poskytovania na adrese Kostolné námestie 6, Kežmarok. 

Priemerný počet detí, ktoré sa doučujú v danom roku

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie sociálnych vecí

Zabezpečiť doučovanie detí zo sociálne slabých rodín a voľno-časové aktivity
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Program 14: Bývanie
Zámer: Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

362 190 342 290 180 202,00 52,65%

Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

283 690 263 690 131 791,68 49,98%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 0 0 18 x 0

Skutočná hodnota 0 0 18 0

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 880 870 874 x 0

Skutočná hodnota 0 0 874 0

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 18 0 0 x 0

Skutočná hodnota 18 18 0 0

Komentár k podprogramu: 

Počet bytov v príprave na výstavbu v danom roku

V prvom polroku 2020 boli výdavky použité na splátky úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov.

Rozpočet programu (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Dostupné byty pre obyvateľov so stabilnými príjmami

Počet ukončených a odovzdaných nových bytov v danom roku

Priemerné náklady na m 2  výstavby nájomných bytov v danom roku v 
eurách
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Podprog 14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

60 000 60 000 40 003,84 66,67%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 347 343 360 x 359

Skutočná hodnota 343 341 359 359

Komentár k podprogramu:

Podprog 14.3 Bytová politika

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

18 500 18 600 8 406,48 45,20%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 25 20 20 x 20

Skutočná hodnota 30 40 23 16

Komentár k podprogramu: 

Počet konzultácií poskytnutých žiadateľov za rok

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Počet bytov v majetku mesta

Tento podprogram zahŕňa zabezpečenie agendy ŠFRB pre okres Kežmarok po personálnej aj vecnej
stránke.

Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť  opravy a údržbu bytových domov

V rámci podprogramu 14.2 sú hradené výdavky na správu a údržbu bytov, ktoré sú zabezpečované
dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s tým spojenú sú hradené v
rámci programu 16 -Administratíva.
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Program 15: Zdravotníctvo
Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v meste

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

3 762 290 3 752 290 31 168,10 0,83%

Komentár k programu: 

Podprog 15.1 Dotácie pre Nemocnicu Dr. V. Alexandra n.o.

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

500 000 500 000 0,00 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 8 100 x x x x

Skutočná hodnota 6 965 x x x

Komentár k podprogramu: 

Podprog 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

92 000 82 000 31 168,10 38,01%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 4 934 4 934 4 934 x 4 934

Skutočná hodnota 4 939 4 934 4 934 4 934

Komentár k podprogramu: 

Počet ukončených hospitalizácií  v nemocnici v danom roku

Rozpočet programu (v EUR)

V podprograme sa financuje prevádzka polikliniky a podpora zdravotníctva na území mesta. Z veľkej časti je
financovaná príjmom od zdravotníckych subjektov.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Prednosta MsÚ

Udržať lôžkovú časť nemocnice na území mesta

V I. polroku 2020 boli z tohto podprogramu hradené výdavky na správu a údržbu strediska zdravotníckych
služieb, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a vlastnou údržbou. Výdavky na administratívu s
tým spojenú boli hradené v rámci programu 16 - Administratíva. V rozpočte je zahrnutá správa, poistenie,
revízie, údržba,opravy a výdavky za neobsadené priestory. 

V roku 2020 nerozpočtuje mesto dotáciu pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. V roku
2020 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 500 000 €. Tieto výdavky sú viazané na príjmovú časť
rozpočtu a zmluvu.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Zabezpečiť  údržbu strediska zdravotníckych služieb

Výmera priestorov strediska zdravotníckych služieb v m 2
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Podprog 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

3 170 290 3 170 290 0,0 0,00%

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota x x x x áno

Skutočná hodnota x x x nie

Komentár k podprogramu: 

Výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v areáli NsP Dr. Alexandra.

Rozpočet podprogramu (v EUR)

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia 

Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť v meste

Realizácia výstavby Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti

Monitorovanie plnenia programového rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2020 k 30. 06. 2020, Strana 107



Program 16

Program 16: Administratíva

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

1 902 540 1 856 220 686 025,58 36,96%

 

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 3,60 3,70 4,70 x 4,80

Skutočná hodnota 4,70 4,99 3,75 3,88

Komentár k programu: 

Počet zamestnancov úradu na 1000 obyvateľov (bez volených 
predstaviteľov)

V programe sa hradia najmä výdavky na administratívu mestského úradu - mzdy, platy, služobné príjmy a
ostatné osobné vyrovnania. V rozpočtovom objeme je premietnutá výška tarifných platov, príplatky podľa
platných mzdových predpisov a Kolektívnej zmluvy aparátu mestského úradu a tiež mzdové výdavky
volených predstaviteľov (primátor, viceprimátor, hlavný kontrolór). 
V danom programe boli použité aj výdavky v rámci preneseného výkonu štátnej správy, konkrétne v oblasti
dopravy a životného prostredia, ďalej sú tu započítané výdavky na vecné a materiálne zabezpečenie
prevádzky mestského úradu (budovy radnice a reduty, čiastočne aj Dr. Alexandra 30), ako aj služby
poskytované pre potreby aparátu mestského úradu (vrátane primátora, viceprimátora a hlavného
kontrolóra). V rámci administratívy sú v roku 2020 hradené aj bankové poplatky a daň z úrokov, splátky
istiny a úrokov z investičného úveru, ako aj výdavky spojené s pandémiou COVID - 19. 

Rozpočet programu (v EUR)

Prednosta MsÚ / Oddelenie organizačno-správne

Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií mesta
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Program 17: Občania skrášľujú svoje mesto

Rozpočet Upr. rozpočet Skutočnosť % plnenia

15 000 13 500 1 039,38 7,70%

 

Zodpovednosť:

Cieľ

Merateľný ukazovateľ: Výstup:

Rok 2017 2018 2019 I. polrok 2020 2020

Plánovaná hodnota 15 15 6 x 6

Skutočná hodnota 3 4 4 2

Komentár k programu: 

Rozpočet programu (v EUR)

Primátor mesta / Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Presmerovanie verejných zdrojov na projekty, ktoré sú prioritou pre samotných obyvateľov

Počet podporených projektov

Plánované výdavky sú vyčlenené na realizáciu projektov na základe podnetu samotných obyvateľov mesta týkajúcich
sa napr. kapitol: doprava a komunikácie, životné porostredie, kultúra, šport a iné. Ide o tzv. "Občiansky rozpočet -
Priority obyvateľov". Cieľom je vytvoriť pre obyvateľov mesta priestor spolupodieľať sa na rozvoji mesta, zlepšiť
napĺňanie potrieb a priorít obyvateľov, vťahovať ich do verejného života a diania, napomáhať modernizovať správu
vecí verejných. Ide o modernú formu spoluúčasti občanov na správe veci verejných, vytvára sa ňou priestor pre
diskusie o otázkach, ktoré sa týkajú života v meste. Občan tak nielen pasívne volí raz za štyri roky svojich
reprezentantov, ale je aktívne vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách samosprávy. V prvom polroku 2020
boli finančné prostriedky poskytnuté na úpravu časti účelovej komunikácie na ulici Suchá hora a úpravu okolia
bytového domu na ulici Weilburská 2,4  - zakúpenie materiálu (prácu zabezpečovali občania mesta).
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S u m a r i z á c i a      r o z p o č t o v      k    30. 06. 2020  -  ROZPOĆTOVÉ ORGANIZÁCIE
v   €

k 06 / 2020 %  =  skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách

 V Ý D A V K Y  : 

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA     Položka 610  MZDY   Položka 620 ODVODY Z MIEZD Položky 630 PREVÁDZK.NÁKLADY Energie Údržba        Položky 640
organiz. zložky SR RpZ Skutočnosť % SR RpZ Skutočnosť % SR RpZ Skutočnosť % 632 635 SR RpZ Skutočnosť

ZŠ 804 468 827 806 312 547,71 38 298 810 310 849 99 093,33 32 249 244 258 428 141 619,73 55 20 469,31 52 474,34 10 310 7 317 2 903,69
ŠKD 59 500 55 330 20 594,01 37 21 614 20 304 6 272,69 31 16 198 17 458 1 732,21 10 1 194,21 0,00 500 550 521,02
ŠJ 122 108 113 135 41 588,32 37 42 927 42 927 12 477,91 29 211 319 18 819 22 542,15 120 2 470,10 584,70 1 934 1 934 390,88
SPOLU 986 076 996 271 374 730,04 38 363 351 374 080 117 843,93 32 476 761 294 705 165 894,09 56 24 133,62 53 059,04 12 744 9 801 3 815,59
ZŠ 887 243 884 359 329 226,83 37 323 342 326 002 117 209,39 36 252 700 302 627 111 308,48 37 24 131,20 20 598,84 8 150 5 976 2 741,76
ŠKD 49 688 49 438 18 023,28 36 17 924 17 924 6 466,91 36 22 221 19 117 1 727,57 9 750,81 0,00 750 750 158,41
ŠJ 103 000 98 460 33 906,91 34 37 505 35 611 12 253,45 34 158 984 60 446 23 812,84 39 2 065,62 101,52 440 440 0,00

### ### ###
SPOLU 1 039 931 1 032 257 381 157,02 37 378 771 379 537 135 929,75 36 433 905 382 190 136 848,89 36 26 947,63 20 700,36 9 340 7 166 2 900,17
ZŠ 747 415 775 587 306 431,67 40 260 875 261 685 114 118,31 44 202 219 239 143 92 742,59 39 27 112,27 26 409,78 5 000 4 800 2 754,64
ŠKD 50 650 47 121 16 088,05 34 16 042 16 042 5 863,16 37 15 972 15 972 611,97 4 0,00 0,00 0 0 0,00
ŠJ 7 520 6 703 3 228,00 48 2 480 2 480 1 145,59 46 117 896 23 896 4 423,72 19 0,00 0,00 0 0 0,00
SPOLU 805 585 829 411 325 747,72 39 279 397 280 207 121 127,06 43 336 087 279 011 97 778,28 35 27 112,27 26 409,78 5 000 4 800 2 754,64
ZŠ 2 439 126 2 487 752 948 206,21 38 883 027 898 536 330 421,03 37 704 163 800 198 345 670,80 43 71 712,78 99 482,96 23 460 18 093 8 400,09
ŠKD 159 838 151 889 54 705,34 36 55 580 54 270 18 602,76 34 54 391 52 547 4 071,75 8 1 945,02 0,00 1 250 1 300 679,43
ŠJ 232 628 218 298 78 723,23 36 82 912 81 018 25 876,95 32 488 199 103 161 50 778,71 49 4 535,72 686,22 2 374 2 374 390,88
SPOLU 2 831 592 2 857 939 1 081 634,78 38 1 021 519 1 033 824 374 900,74 36 1 246 753 955 906 400 521,26 42 78 193,52 100 169,18 27 084 21 767 9 470,40

MŠ Možiarska MŠ + ŠJ 197 280 172 840 62 184,89 36 53 950 53 350 18 490,56 35 56 289 63 829 26 274,84 41 7 368,54 273,98 0 700 699,35
MŠ Cintorínska MŠ + ŠJ 191 780 178 632 69 633,24 39 59 970 60 530 22 269,54 37 64 883 56 533 17 514,48 31 7 157,73 1 670,47 700 1 700 1 130,11
MŠ Kuzmányho MŠ + ŠJ 348 650 325 463 126 965,65 39 115 100 115 100 39 454,39 34 117 882 108 972 38 222,16 35 12 632,67 254,85 900 1 400 797,14
MŠ Nižná brána MŠ + ŠJ 113 250 133 434 55 363,58 41 40 639 47 655 19 920,07 42 36 693 36 155 15 222,32 42 3 530,52 0,00 1 398 1 398 164,83
MŠ SPOLU 850 960 810 369 314 147,36 39 269 659 276 635 100 134,56 36 275 747 265 489 97 233,80 37 30 689,46 2 199,30 2 998 5 198 2 791,43
ZUŠ Cígera ZUŠ 543 236 504 790 194 940,56 39 197 483 197 483 70 108,21 36 78 992 97 634 25 024,79 26 5 752,00 793,00 50 341 290,73
ZUŠ SPOLU 543 236 504 790 194 940,56 39 197 483 197 483 70 108,21 36 78 992 97 634 25 024,79 26 5 752,00 793,00 50 341 290,73
CVČ CVČ 90 700 83 376 31 883,59 38 34 900 34 900 12 785,31 37 34 041 34 009 12 672,19 37 4 500,00 0,00 0 0 0,00

ZPS 595 700 581 545 233 720,51 40 184 900 187 882 84 559,56 45 398 000 403 689 94 500,74 23 20 702,85 461,77 4 100 4 100 929,50
ZOS 100 460 99 164 25 008,05 25 39 660 39 660 8 716,98 22 41 080 41 080 29 554,68 72 12 300,00 0,00 1 100 1 100 243,54
Jedáleň ZPS a ZOS 20 000 19 650 8 339,23 42 7 000 7 350 3 178,57 43 53 600 53 600 30 033,29 56 5 995,16 0,00 0 0 0,00
SPOLU 716 160 700 359 267 067,79 38 231 560 234 892 96 455,11 41 492 680 498 369 154 088,71 31 38 998,01 461,77 4 100 4 100 929,50

5 032 648 4 956 833 1 889 674,08 38 1 755 121 1 777 734 654 383,93 37 2 128 213 1 851 407 689 540,75 37 158 132,99 103 623,25 34 232 31 406 13 482,06

Vysvetlivky:
ZŠ - Základná škola

ŠKD - Školský klub detí

ŠJ - Školská jedáleň

MŠ - Materská škola

ZUŠ - Základná umelecká škola

CVČ - Centrum voľného času

ZPS - Zariadenie pre seniorov

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

SR - Schválený rozpočet

RpZ - Rozpočet po zmenách

HN - Hmotná núdza

CELKOM

ZŠ Hradné 
námestie

ZŠ Nižná brána

ZŠ Fischera

ZPS a ZOS

ZŠ SPOLU

ROZPOČTOVÉ 
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 V Ý D A V K Y  : 

ROZPOČTOVÁ ORGANIZÁCIA
organiz. zložky

ZŠ
ŠKD
ŠJ
SPOLU

ZŠ
ŠKD
ŠJ
SPOLU

ZŠ
ŠKD
ŠJ
SPOLU

ZŠ
ŠKD
ŠJ
SPOLU

MŠ Možiarska MŠ + ŠJ
MŠ Cintorínska MŠ + ŠJ
MŠ Kuzmányho MŠ + ŠJ
MŠ Nižná brána MŠ + ŠJ
MŠ SPOLU
ZUŠ Cígera ZUŠ
ZUŠ SPOLU
CVČ CVČ

ZPS
ZOS
Jedáleň ZPS a ZOS
SPOLU

Vysvetlivky:
ZŠ - Základná škola

ŠKD - Školský klub detí

ŠJ - Školská jedáleň

MŠ - Materská škola

ZUŠ - Základná umelecká škola

CVČ - Centrum voľného času

ZPS - Zariadenie pre seniorov

ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby

SR - Schválený rozpočet

RpZ - Rozpočet po zmenách

HN - Hmotná núdza

CELKOM

ZŠ Hradné 
námestie

ZŠ Nižná brána

ZŠ Fischera

ZPS a ZOS

ZŠ SPOLU

ROZPOČTOVÉ 

ORGANIZÁCIE

Mesto Kežmarok

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

SKUTOČNOSŤ    200 + 300+400

       600 - BEŽNÉ VÝDAVKY     -   S P O L U Kap.výd. Kap.výd. (+).Kap.v. VÝDAVKOV                  P R Í J M Y 

SR RpZ HN HN Skut. vrátane HN % 700   SR 700   RpZ Čerp. 700 % CELKOM (6+7) SR RpZ Skutočnosť %
1 362 832 1 404 400 320 83,00 556 247,46 40 0 0 0,00 ## 556 247,46 7 000 7 550 ZŠ 3 828,42 51

97 812 93 642 0 0,00 29 119,93 31 0 0 0,00 ## 29 119,93 14 300 14 300 ŠKD 8 030,00 56
378 288 176 815 123 000 28 214,73 105 213,99 60 0 0 0,00 ## 105 213,99 106 100 35 300 ŠJ 22 140,06 63

1 838 932 1 674 857 123 320 28 297,73 690 581,38 41 0 0 0,00 ## 690 581,38 127 400 57 150 SPOLU 33 998,48 59
1 471 435 1 518 964 250 99,60 560 586,06 37 0 0 0,00 ## 560 586,06 142 323 138 838 ZŠ 19 176,94 14

90 583 87 229 0 0,00 26 376,17 30 0 0 0,00 ## 26 376,17 11 200 11 200 ŠKD 4 069,53 36
299 929 194 957 93 800 20 683,20 90 656,40 47 0 0 0,00 ## 90 656,40 68 100 64 167 ŠJ 38 537,75 60

### ## ###
1 861 947 1 801 150 94 050 20 782,80 677 618,63 38 0 0 0,00 ## 677 618,63 221 623 214 205 SPOLU 61 784,22 29
1 215 509 1 281 215 300 49,80 516 097,01 40 0 0 0,00 ## 516 097,01 90 000 104 752 ZŠ 41 027,76 39

82 664 79 135 0 0,00 22 563,18 29 0 0 0,00 ## 22 563,18 12 000 12 000 ŠKD 4 210,00 35
127 896 33 079 94 000 16 363,20 25 160,51 76 0 0 0,00 ## 25 160,51 19 000 19 000 ŠJ 14 240,28 75

1 426 069 1 393 429 94 300 16 413,00 563 820,70 40 0 0 0,00 ## 563 820,70 121 000 135 752 SPOLU 59 478,04 44
4 049 776 4 204 579 870 232,40 1 632 930,53 39 0 0 0,00 ## 1 632 930,53 239 323 251 140 ZŠ 64 033,12 25

271 059 260 006 0 0,00 78 059,28 30 0 0 0,00 ## 78 059,28 37 500 37 500 ŠKD 16 309,53 43
806 113 404 851 310 800 65 261,13 221 030,90 55 0 0 0,00 ## 221 030,90 193 200 118 467 ŠJ 74 918,09 63

5 126 948 4 869 436 311 670 65 493,53 1 932 020,71 40 0 0 0,00 ## 1 932 020,71 470 023 407 107 SPOLU 155 260,74 38
307 519 290 719 4 400 649,20 108 298,84 37 0 0 0,00 ## 108 298,84 45 170 45 239 MŠ+ŠJ 16 391,45 36
317 333 297 395 10 570 847,42 111 394,79 37 0 0 0,00 ## 111 394,79 50 450 53 023 MŠ+ŠJ 22 942,02 43
582 532 550 935 10 200 3 028,80 208 468,14 38 0 8 000 0,00 0 208 468,14 99 625 99 717 MŠ+ŠJ 37 236,56 37
191 980 218 642 0 0,00 90 670,80 41 0 0 0,00 ## 90 670,80 16 350 16 350 MŠ+ŠJ 2 710,87 17

1 399 364 1 357 691 25 170 4 525,42 518 832,57 38 0 8 000 0,00 0 518 832,57 211 595 214 329 SPOLU 79 280,90 37
819 761 800 248 0 0,00 290 364,29 36 0 0 0,00 ## 290 364,29 39 369 42 928 ZUŠ 21 749,95 51
819 761 800 248 0 0,00 290 364,29 36 0 0 0,00 ## 290 364,29 39 369 42 928 SPOLU 21 749,95 51
159 641 152 285 0 0,00 57 341,09 38 0 0 0,00 ## 57 341,09 10 800 10 800 CVČ 4 065,19 38

1 182 700 1 177 216 0 0,00 413 710,31 35 0 0 0,00 ## 413 710,31 444 560 459 330 ZPS 225 248,17 49
182 300 181 004 0 0,00 63 523,25 35 0 0 0,00 ## 63 523,25 77 500 77 500 ZOS 38 803,38 50

80 600 80 600 0 0,00 41 551,09 52 0 0 0,00 ## 41 551,09 80 600 80 600 Jedáleň 41 551,09 52
1 445 600 1 438 820 0 0,00 518 784,65 36 0 0 0,00 ## 518 784,65 602 660 617 430 SPOLU 305 602,64 49

8 951 314 8 618 480 336 840 70 018,95 3 317 343,31 38 0 8 000 0,00 0 3 317 343,31 1 334 447 1 292 594 X 565 959,42 44
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spnAvR ruezAvtsl-Eno au oironn
ove ren I ri ad nej i nd ivid u6 | nej 0dtovnej zilvierky

k31. 12.2019

Mesto KeZmarok
Hlavn6 ndmestie 1, 060 01 KeZmarok

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel :0905741785

Banka:dSOB Pre6ov
d. ri6tu : 400847 07 26tT 800
IBAN: SK97 7500 0000 0040 OB4Z 0726

leo: 31692249
Ote: 2020519754
ld pre DPH: SK2O2O51}754



4UD,4NA ,4UNII- ",.)

orshich Standardov (lnternational Standards on
Standardov je uvedend v odseku Zodpovednost,
marok sme nezdvisli podl'a ustanoveni zAkona
oplneni zAkona 6. 43112002 Z. z. o 06tovnlctve

ierky tak, aby poskytovala

potrebn6 na zostavenie ridtgvnej zdvierky, ktor ["#t",]LxH?jJiti,r;r=?
d0sledku podvodu alebo chyby.

SPRAVA NEZAUSLEno nuoiToRA
pre Statutiirpy orgin a Mestsk6 zastupitelstvo Mesta Kezmarok

f,t:j:tJlXtj:l_,i:1.^Yll:l=,1-a"l:i'Il_je statutdrny ors6n zodpovedny za zhodnotenie schopnosti

[."?,:.ff^'n':"j:?T:']'3l:lo_:f199.u{ y9 ;uoi"1 einno,liE;il.;.llj,#,.',iii,,filiil;"::tJ r\qJq9twt I oo

::f:fifl,: l.Ili.^?y,?li:"l6ilng.ti, ak je to ioirebn6, a za pouzitie preJpoktadu nepretr2it6hopokradovania v dinnosti v 0iltbvnictve.

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel :0905741 785

statutarny o195n j" d?l9j zo4povedny za dodr1iavanie povinnosti podl'a zilkona 6. 583/2oo 4 z.z.o rozpodtovfch pravidl6ch iizemnej samospr6vy a o zmene a doplnenl niektonich zdkonovv platnom zneni (d'alej len ,,:zdkon o rozpodtovfch pravidldch,,).

Na5ouzodpovednoSt'o.u1ezffinie,6i06tovn6z6vieraakoce|okneobsahuje
vlznamne nespr6vno^slj: 

9i ,!i v dosledku podvodu alebo chyby, a vydat' rpniu, auditora vrdtanenAzoru. Primeran6 u11tenie,,i,e uistenie vysok6ho stupha, ate niele zaiukout'ot;, ze audit vykonanfpodl'a medzindrodnlich audit{rsklich Standardov vZdy odhali vyzhamne n".piaunosti, ak tak6

Banka:CSOB pre5ov
E. 0dtu : 40O8470726t7800
IBAN: SK97 7500 0000 0040 OB47 0726

leo: 316 922 49
ote : 2020519754
le pre DPH: SK2O2OS1}7S4

Ndzor
Gkutodnili sme audit
k31 decembru 201e ffT;,l![!?'1jlfl,ff:1".]l::iJffT;ff:Hi;
ktor6 obsahuj0 srihrn dsad a 0dtovnfch metod.

a vernf obraz finandnej
6renia za rok kondiaci sa
eni neskor5lch predpisov



AU\ANA. ,4U\I]- ".,)

existuju' Nesprdvnosti moZu vznikn0t' v d6sledku podvodu alebo chyby a za vfznamn6 sapovazujti vtedy, ak by sia dalo od6vodnene odakdvai', ze lednottivo aieoo v suhrne by mohliovplyvnit'ekonomick6 rozhodnutia pouzivatel'ov uskuioSn'ene ria zariaol t";to-,ietounejz6vierky.
s06ast'ou auditu je aj overenie dodrziavania povinnosti Mesta Kezmarok podl,a poziadaviekzlkona o rozpodtovlich pravidl?..h 

" 
v rozsahu, v ktorom zakon o torpoetouych pravidldch uklad6auditorovi toto overenie vykonat'.

V rdmci auditu uskullodnr=n6ho podl'a medzjndrodnfch audltorskfch standardov podas cel6hoauditu uplattiujeme odborrrf 0sudok a zachovdv.ru fi.r"sion6tny ir,"pti"iirrs. okrem toho:

amnej nesprdvnosti 0dtovnej zAvierky, 6i uZ v
ujeme a. uskutodfiujeme auditorsk6 postupy
torsk6 d6kazy, ktor6 s0 dostato6n6 a vhodne ni

p o d vo d u j e vv r s i e a ro toto riziko 
l, g o, r'"ff; tl,ffi ilJiJT[ilT oJ1# 

:H,$:i i,fi ;dohodu' falsovanie, tjmyselne vynechanie, nepraudiue vyhl6seni" 
"6oo 

obidenie internejkontroly.

' obo.znamujemr-'sa s internimi kontrolami relevantnfmi pre audit, aby sme mohli navrhn6t,auditorske postupy Vhodn6 za danfch okolnosti, ale nie =" ,ie"ior vyaorenia n1zoru naefektlvnost' interrnfch kontrol Mesta keZmarok.o Hodnotime vhodnost' pouZitfch 0dtovnich zAsad
0dtovnfch odhado'y a uvedenie s nimi s0visiacich
org6nom.

a Udtovnfch met6d a primeranost,
inform6cii uskutodnen6 Statutdrnym

. Robime z6ver o trcflt, di Statutdrny
nepretrZitdho pokradovania v dinnosti a
o tom, 6i existuje v,yznamnl neistota v s

dOkazov ziskanfch do d6tumu vydania na
' Hodnotime celkov0 prezentdciu, Strukt0ru a obsah 06tovnej zAvierky vrdtane inform6ciiv nej uvedenioh, iako 4 to, di 0dtovnd zAvierka zachytAva uskutocnen6 transakciea udalosti spOsobonr, ktoni vedie k ich vern6mu zobrazeniu.

ll. sprdvy k d'alSim poziadavk6m z6konov a inlich pravnych predpisov

11.1. sprdva k inform1cidnt, ktor6 sa uvildzajrt vo vyro1nej sprilve
Statutdrny org.dn je zodpove dny za inform6cie uveden6 vo vlfrodnej sprdve zostavenej podl,apoziadaviek zakona o ridtovnictve. N65 vySSie uvedenif ntAzor ni uetovnri z6vierku sa nevzt,ahujena in6 informdcie vo vfro6nejspr6ve.

V stjvislosti s auditom [r6tov'nej z6vierky je na5o u obozn6menie sa s informdciamiuveden;imi vo vyrodne.j spr'6ve a pos0denie, 6 nie s0 uo uy=n"rnom nes0lades auditovanou fdtovnou ztivierkou alebo na5 ktor6 sme iist<ati po6as audituUdtovnej zAvierky, alebo sa inak zdajl byt, vlizna

Vfrodnu sprdvu sme ku dhur vydania spr6vy auditora z auditu ridtovnej z1vierky nemali k dispozicii.

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel:0905 741 785

Banka :CSOB pre5ov
6. rl6tu : 400847 07 26t7 SO0
IBAN: SK97 7500 0000 OO4O OB47 0726

leo: 916 922 4s
ote : 2020519754
le pre DPH: SK2O2OS1}7S4



Ked'-zlskame vfrodnrl sprievu, pos0dime., di vyirodnd spr6va Mesta KeZmarok obsahuje inform6cie,
ktonich uvedenie vyZaduje zAkon o ridtovnictve a'na zAklade prdc vyt<onanych podas auditu
0dtovnej zlvierky vyjadrinre n6zor, 6i:

' informScie uvetdene vo vfrodnej spr6ve zostavenej za rok 2019 s0 v s0lade s udtovnou
z6vierkou za danf rok,

o vfro6n6 sprdva obsahuje informAcie podl'a zakona o 06tovnictve.

Okrem toho uvedietq, qi sme zistili vfznamn6 nesprdvnostivo vy?ro6nej sprdve na zdklade na6ichpoznatkov o tidtovnejjednotke a situdcii v nej, ktor5 sme zlskali podas 
"lOitu 

6dtovnej zAvierky. 
-

Il'2. Sprdva z overenia_dlodtiiavania povinnosti Mesta KeZmarok podl'a poZiadaviek zlkona
o rozpoEtovych pravidl1ch

Na z6klade overenia dodr:Ziavania povinnostf podl'a poZiadaviek zdkona o rozpodtov;ich pravidldch
platnyich v SR pre 0zemn0 samospr6vu v znenl neskor5ich predpisov konsiatujeme, ie Mesto
KeZmarok konalo v s0lader s poZiadavkami zdkona o rozpodtovyich pravidl6ch,

4U\,4Ntr ,4tJbl-f ",1

Pre5ov 29. m1ja 2020

AUDANA AUDIT, s.r.o.
Pustd dolina 18, Pre5ov
Licencia SKAU 265

Ing. Daniela Berndtovii, CA
zodpovednf auditor
Licencia SKAU 336

E-mail: audana@audana.sk
Mob. tel :0905741785

Banka: CSOB pre5ov
d. rl6tu : 40084707 26t7 500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 OB47 0726

ldo: 316 922 49
Dle: 2020519754
ld pre DPH: SK2O2O51}7S4
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a) Dôvodová správa:  
 

Dňa 08.apríla 2019 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 42/2019 schválilo 

návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív Ministerstva financií SR v sume  

3 500 000 eur na „Dobudovanie zimného štadióna“ a na „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti v Kežmarku“ako aj jej splátky nasledovne:   

 

- splátka v roku 2020   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2021   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2022   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2023   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2024   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2025   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2026   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2027   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2028   550 tis. eur, 

- splátka v roku 2029   550 tis. eur. 

   

Vzhľadom na negatívne dôsledky vyplývajúce z vyhlásenia mimoriadnej situácie v dôsledku 

zamedzenia šírenia pandémie spôsobenej ochorením COVID–19 bol samosprávam 

Ministerstvom financií SR umožnený odklad splátok istiny o 9 mesiacov. Podľa platnej 

zmluvy o návratnej finančnej výpomoci č. 2019/058, CRZ ID:3976881 (ďalej len zmluva) 

Článku II v bode 2.2 sa mesto zaviazalo prvú splátku splatiť do 30. novembra 2020 a ďalšie 

splátky do konca novembra bežného roka. V navrhovanom dodatku k tejto zmluve sa mení 

termín úhrady prvej splátky do 31. augusta 2021 a ďalšie splátky do konca augusta bežného 

roka. Na základe vyššie uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na zmenu 

uznesenia č. 42/2019 nasledovne: 

     

- splátka v roku 2021   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2022   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2023   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2024   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2025   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2026   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2027   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2028   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2029   550 tis. eur, 

- splátka v roku 2030   550 tis. eur. 
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___________________________________________________________________________ 

 

  

Stanovisko komisie financií a rozpočtu: 

  

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu  v Kežmarku schváliť zmenu 

uznesenia č. 42/2019 prijatého Mestským zastupiteľstvom Mesta Kežmarok dňa 08. apríla 

2019 tak, že písm. b) znie: 

 

b) splátky návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Ministerstva 

financií Slovenskej republiky v sume 3 500 000 eur nasledovne: 

 

- splátka v roku 2021   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2022   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2023   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2024   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2025   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2026   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2027   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2028   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2029   550 tis. eur, 

- splátka v roku 2030   550 tis. eur. 

 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e    

 

zmenu uznesenia č. 42/2019 prijatého Mestským zastupiteľstvom Mesta Kežmarok dňa 

08. apríla 2019 tak, že písm. b) znie: 

 

b) splátky návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Ministerstva 

financií Slovenskej republiky v sume 3 500 000 eur nasledovne: 

 

- splátka v roku 2021   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2022   150 tis. eur, 

- splátka v roku 2023   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2024   250 tis. eur, 

- splátka v roku 2025   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2026   350 tis. eur, 

- splátka v roku 2027   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2028   450 tis. eur, 

- splátka v roku 2029   550 tis. eur, 

- splátka v roku 2030   550 tis. eur. 
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a) Dôvodová správa:  
 

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Mestské 

zastupiteľstvo mesta Kežmarok schvaľuje prijatie finančnej výpomoci poskytovanej zo 

štátneho rozpočtu. 

 

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 494 z 12. augusta 2020 schválila poskytovanie 

bezúročných návratných finančných výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich 

samosprávnych pôsobností, maximálne so výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 podľa prognózy Ministerstva financií SR z júna 2020.   
 

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre Mesto Kežmarok je vo výške 

427 508 eur (príloha č.1 Vypadok_DPFO_2020_obce). Jedná sa o bezúročnú návratnú 

finančnú výpomoc so štvorročnou splatnosťou v rovnomerných ročných splátkach, pričom 

prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s cieľom 

podpory ekonomiky SR negatívne ovplyvnenej pandémiou ochorenia COVID – 19. Návratná 

finančná výpomoc musí byť použitá do konca roka 2020.  

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznámilo podmienky prijatia návratnej finančnej 

výpomoci nasledovne: 

- výška návratnej finančnej výpomoci: 427 508 eur, 

- úroková sadzba: bezúročná, 

- splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne: 

k 31.10.2024  106 877 eur, 

k 31.10.2025  106 877 eur, 

k 31.10.2026  106 877 eur, 

k 31.10.2027  106 877 eur, 

- použitie návratnej finančnej výpomoci: výkon samosprávnych funkcií, do konca roku 

2020 

 

Celková suma dlhu Mesta Kežmarok definovaná podľa §17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov po započítaní 

návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 427 508 eur bude k 31.12.2020 4 770 758 €, 

čo je v percentuálnom vyjadrení 27,14%. 

 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme Návrh na schválenie prijatia návratnej finančnej 

výpomoci z Ministerstva financií SR na financovanie výkonu samosprávnych funkcií Mesta 

Kežmarok v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.   
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Stanovisko komisie financií a rozpočtu: 

  

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť  

a) prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej republiky 

v sume 427 508 eur,  

b) podmienky prijatia návratnej finančnej výpomoci nasledovne: 

- úroková sadzba: bezúročná, 

- splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne: 

k 31.10.2024  106 877 eur,  

k 31.10.2025  106 877 eur, 

k 31.10.2026  106 877 eur, 

k 31.10.2027  106 877 eur, 

- použitie návratnej finančnej výpomoci: výkon samosprávnych funkcií, do konca roku 

2020 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e    

 

a) prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií Slovenskej 

republiky v sume 427 508 eur,  

b) podmienky prijatia návratnej finančnej výpomoci nasledovne: 

- úroková sadzba: bezúročná, 

- splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne: 

k 31.10.2024  106 877 eur,  

k 31.10.2025  106 877 eur, 

k 31.10.2026  106 877 eur, 

k 31.10.2027  106 877 eur, 

- použitie návratnej finančnej výpomoci: výkon samosprávnych funkcií, do konca 

roku 2020 
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a) Dôvodová správa:  
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku č. 358/2019 zo dňa 12.12.2019. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovými 

opatreniami 1 – 8/2020 – účelové zdroje, rozpočtovým opatrením č. 1/2020 schváleným 

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 5/2020, rozpočtovým opatrením č. 

02/2020 schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 81/2020 

a rozpočtovým opatrením č. 3/2020 schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

uznesením č. 129/2020. Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s § 14 ods. 2 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov. Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 rozpočtovým 

opatrením č. 04/2020 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov rozpočtového 

hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.  

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet 

mesta ostáva vyrovnaný vo výške 32 660 281 €. 

 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu. 
 
Stanovisko komisie financií a rozpočtu: 

Komisia financií a rozpočtu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť  

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 04/2020 podľa 

predloženého návrhu, 

b) doplnenie textovej časti programového rozpočtu v programe 1 Plánovanie, manažment 

a kontrola: 

 

Prvok 1.2.4  Urbanizmus mesta 

Zodpovednosť: Oddelenie územného  plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky 

Cieľ  Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste 

Merateľný ukazovateľ: Výstup:  Počet vypracovaných štúdií za rok 

Rok  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Plánovaná hodnota       1   

Skutočná hodnota             

Komentár k prvku: 
    

Kapitálové výdavky vo výške 4 200 eur rozpočtujeme na štúdiu Urbanistický návrh pre Nový 

Kežmarok, časť Biela voda a sv. Michal. 

 

c) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – bežné výdavky 

vo výške      82 600 €, 

d) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – kapitálové výdavky 

          vo výške       34 650 €, 

e) zvýšenie dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok  

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov 

pre Mestský hokejový klub Kežmarok    vo výške          5 000 €, 
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f) zníženie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

Kežmarok v roku 2020 vo výške 90 350 € na finančné krytie aktivity: 

- Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad Ul. Nižná brána, 

g) doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

Kežmarok v roku 2020 vo výške 90 350 € na finančné krytie aktivity: 

- urbanistická štúdia časť Biela voda a sv. Michal, 

- PaPD „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16“, 

- Centrum voľného času – „Realizácia obnovy oplotenia, vrátane brán“, 

- „Realizácia a úprava spodnej stavby pod kontajnerové státia a  montáž zábradlí na 

schodiskách ku kontajnerovým státiam vo vnútrobloku Sever“, 

- Energetický audit budov (5% spolufinancovanie), 

- Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok (5% spolufinancovanie), 

- PaPD „Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku“. 
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Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e    
 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 04/2020 

podľa predloženého návrhu, 

b) doplnenie textovej časti programového rozpočtu v programe 1 Plánovanie, 

manažment a kontrola: 

Prvok 1.2.4  Urbanizmus mesta 

Zodpovednosť: Oddelenie územného  plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky 

Cieľ Zabezpečiť prípravnú dokumentáciu pre budúcu investičnú výstavbu v meste 

Merateľný ukazovateľ: Výstup:  Počet vypracovaných štúdií za rok 

Rok  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Plánovaná hodnota       1   

Skutočná hodnota             

Komentár k prvku: 
    

Kapitálové výdavky vo výške 4 200 eur rozpočtujeme na štúdiu Urbanistický návrh pre Nový 

Kežmarok, časť Biela voda a sv. Michal. 

 

c) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – bežné výdavky 

vo výške      82 600 €, 

d) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – kapitálové 

výdavky        vo výške       34 650 €, 

e) zvýšenie dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok  

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových 

nákladov  

pre Mestský hokejový klub Kežmarok   vo výške          5 000 €, 

f) zníženie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

Kežmarok v roku 2020 vo výške 90 350 € na finančné krytie aktivity: 

- Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad Ul. Nižná brána, 

g) doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

Kežmarok v roku 2020 vo výške 90 350 € na finančné krytie aktivity: 

- urbanistická štúdia časť Biela voda a sv. Michal, 

- PaPD „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16“, 

- Centrum voľného času – „Realizácia obnovy oplotenia, vrátane brán“, 

- „Realizácia a úprava spodnej stavby pod kontajnerové státia a  montáž zábradlí 

na schodiskách ku kontajnerovým státiam vo vnútrobloku Sever“, 

- Energetický audit budov (5% spolufinancovanie), 

- Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok (5% spolufinancovanie), 

- PaPD „Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku“. 



údaje sú uvádzané v €

Schválený 

rozpočet 

bežných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Bežné príjmy 

mesta po 

zmene 

rozpočtu

Bežné príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Bežné príjmy

mesta a RO

Schválený 

rozpočet 

bežných 

výdavkov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Bežné výdavky 

mesta 

po zmene 

rozpočtu

Bežné výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Bežné 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

bežného

rozpočtu

16 495 379 299 982 -1 212 040 0 15 583 321 1 317 366 16 900 687 7 884 339 330 976 -650 909 -5 000 7 559 406 9 064 724 16 624 130 276 557

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Kapitálové 

príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

príjmy

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

výdavkov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Kapitálové 

výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

kapitálového

rozpočtu

6 896 863 87 300 19 707 0 7 003 870 0 7 003 870 13 176 326 326 020 -26 574 0 13 475 772 18 296 13 494 068 -6 490 198

Schválený 

rozpočet 

finančných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Finančné 

príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

Finančné 

príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Finančné 

príjmy

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

finančných 

výdavkov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Finančné 

výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

Finančné 

výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Finančné 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

finančných 

operácií

6 725 311 571 614 1 426 889 0 8 723 814 31 910 8 755 724 1 440 021 60 423 1 041 639 0 2 542 083 0 2 542 083 6 213 641

Schválený 

rozpočet 

príjmov mesta 

spolu

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Príjmy

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

výdavkov mesta 

spolu

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2020 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 -3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Výdavky

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

celkom

30 117 553 958 896 234 556 0 31 311 005 1 349 276 32 660 281 22 500 686 717 419 364 156 -5 000 23 577 261 9 083 020 32 660 281 0

Kežmarok, 08.10.2020

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

R O Z P O Č T O V É   OPATRENIE č. 04 / 2020

 n á v r h   na rokovanie  MsZ



údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet

bežných príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2020 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Bežné príjmy RO 

po zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

bežných výdavkov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2020 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Bežné výdavky RO 

po zmene rozpočtu

1 285 927 15 439 -25 975 41 975 1 317 366 8 951 314 248 946 -178 213 42 677 9 064 724

Schválený rozpočet

kapitálových príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2020 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Kapitálové príjmy 

RO po zmene 

rozpočtu

Schválený rozpočet

kapitálových výdavkov 

RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2020 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Kapitálové výdavky 

RO po zmene 

rozpočtu

0 0 0 0 0 8 000 0 10 296 18 296

Schválený rozpočet

finančných príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2020 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Finačné príjmy RO 

po zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

kapitálových výdavkov 

RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2020 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Kapitálové výdavky 

RO po zmene 

rozpočtu

48 520 30 -22 638 5 998 31 910 0 0 0 0 0

Schválený rozpočet 

príjmov RO spolu

Zmeny

rozpočtu v roku 

2020 celkom

- účelové

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Príjmy RO

po zmene

rozpočtu

Schválený rozpočet 

výdavkov RO spolu

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2020 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu č. 1-3

Zmena 

rozpočtu

č. 4

Výdavky RO

po zmene

rozpočtu

1 285 927 15 439 -48 613 47 973 1 349 276 8 951 314 256 946 -178 213 52 973 9 083 020

Kežmarok, 08.10.2020

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

Rozpočtové organizácie

 -   n á v r h   na rokovanie MsZ



                                Rozpočtové opatrenie  č.  04 / 2020 - MsZ

                                             -  n á v r h   na   rokovanie    

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

Spolu           0

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 85 3 025 3 110
311 RO -ZŠ, Nižná brána 8 430 1 570 2 000

292019 RO -ZŠ, Nižná brána 8 0 450 450
312001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 59 500 5 000 64 500

311 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 177 83 260
331001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 3 100 920 4 020

311 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 400 400
223003 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 25 000 25 000
292019 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 100 100
312007 RO - Centrum voľného času 500 -280 220
212003 RO - Centrum voľného času 300 260 560
223002 RO - Centrum voľného času 10 000 5 267 15 267
292027 RO - ZPS a ZOS Iné príjmy 2 420 180 2 600

0

Spolu 41 975

Kapitálové príjmy v €:

Kód ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

Spolu 0

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Bežné výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov 69 620 -22 000 47 620

1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo 6 000 -6 000 0
1.4 Daňová politika 900 -900 0
1.6 Spolupráca s podnikateľmi 900 -900 0

2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby 40 470 -10 430 30 040
2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami 10 000 -9 500 500
3.4.2 Správa a údržba nehunteľného majetku 133 000 30 200 163 200

3.4.7 Vlastná údržba 70 400 -2 000 68 400

4.1 Verejné WC 18 000 -1 500 16 500
4.2 Stavebný úrad 122 300 11 500 133 800

4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia 19 350 -14 000 5 350

4.5 Register obyvateľov a adries 12 560 -1 500 11 060

4.6 Trhovisko 500 800 1 300

4.7 Parkoviská 46 890 1 200 48 090
5.4.4 Prevádzka VO 74 500 13 700 88 200
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 217 840 -33 640 184 200
6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 3 600 -3 600 0
6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia 26 540 3 260 29 800
9.3.1 Centrum voľného času 4 630 11 600 16 230
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 11 600 11 600

10.2.4 Organizácia športových podujatí 5 850 -4 000 1 850

10.4.2 Futbalový štadión 2 1 700 700 2 400

10.4.3 Zimný štadión 90 000 50 120 140 120

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 30 000 62 000 92 000

 - mestský úrad 60 000 -11 880 48 120

10.4.5 Mestská športová hala 85 000 -22 850 62 150

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 35 000 3 000 38 000

 - mestský úrad 50 000 -25 850 24 150

10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby 59 250 5 000 64 250

v tom  - Mestský hokejový klub - nájomné 16 500 5 000 21 500

11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty 9 000 -3 000 6 000
11.3.6 Kultúrne stredisko 173 700 -58 960 114 740
11.3.1 Amfiteáter 1 500 900 2 400
v tom  - mestský úrad 0 100 100

v tom  - príspevok pre Mestské kultúrne stredisko 1 500 800 2 300

12.1.1 Výsadba zelene 9 000 1 000 10 000
12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 200 000 6 000 206 000
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 184 500 6 000 190 500

12.1.3 Lesopark 2 500 -1 000 1 500

12.7 Cintorínske služby 67 100 -1 000 66 100
13.1.3 Príspevok na stravu seniorov 4 950 -2 000 2 950

13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 59 579 1 500 61 079

14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov 60 000 27 300 87 300

15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 82 000 -8 000 74 000

16 Administratíva 1 676 220 45 000 1 721 220

v tom  - Vecné výdavky 120 000 45 000 165 000

17 Občania skrášľujú svoje mesto 13 500 -8 000 5 500

Spolu -5 000



Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program Názov položky
Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 561 135 -626 560 509
9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 813 436 31 498 1 844 934
z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 419 979 400 1 420 379

RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 93 642 0 93 642

RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 299 815 31 098 330 913

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 517 358 6 003 1 523 361
z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 311 144 6 003 1 317 147

RO - ŠKD, Hradné námestie 38 79 135 0 79 135

RO - ŠJ, Hradné námestie 38 127 079 0 127 079

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 928 836 5 045 1 933 881
z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 552 850 5 045 1 557 895

RO - ŠKD, Nižná brána 8 87 229 0 87 229

RO - ŠJ, Nižná brána 8 288 757 0 288 757

9.3.1 RO - Centrum voľného času 152 285 5 247 157 532
13.1.1 RO - ZPS 2 420 180 2 600
13.1.1 RO - ZPS 450 120 -9 670 440 450
13.1.7 RO - ZPS a ZOS 0 5 000 5 000

Spolu 42 677

Kapitálové  výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.4 Urbanizmus mesta 0 4 200 4 200

3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 0 5 000 5 000

3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 879 290 6 500 885 790

v tom  - príprava stavieb - zamerania, štúdie 50 000 6 500 56 500

7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest 409 099 -60 350 348 749
 v tom Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad Ul. Nižná brána 250 000 -90 350 159 650

v tom PaPD rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku 0 30 000 30 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 0 10 000 10 000
9.3.1 Centrum voľného času 57 160 16 500 73 660
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 16 500 16 500

12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 536 694 18 150 554 844
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 18 150 18 150

Spolu 0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program Názov položky
Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 8 000 626 8 626
13.1.1 RO - ZPS 0 9 670 9 670

0

SPOLU 10 296



Príjmy finančných operácií v €:

Kód ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0
0

Spolu 0

Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

453 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 5 998 5 998
0

SPOLU 5 998

Výdavky finančných operácií v €:

Program Názov položky
Rozpočet 

po zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

SPOLU 0

Kežmarok,08.10.2020

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková



Rozpočtové opatrenie  č. 04 / 2020 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

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

Príjmy: v €

Kód ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo 6 000 -6 000 0

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. zámerov 69 620 -22 000 47 620

1.2.4 Urbanizmus mesta 0 4 200 4 200
1.4 Daňová politika 900 -900 0
1.6 Spolupráca s podnikateľmi 900 -900 0

2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby 40 470 -10 430 30 040
2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami 10 000 -9 500 500
3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 0 5 000 5 000

3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 879 290 6 500 885 790

v tom  - príprava stavieb - zamerania, štúdie 50 000 6 500 56 500

3.4.2 Správa a údržba nehunteľného majetku 133 000 30 200 163 200

3.4.7 Vlastná údržba 70 400 -2 000 68 400

4.1 Verejné WC 18 000 -1 500 16 500
4.2 Stavebný úrad 122 300 11 500 133 800

4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia 19 350 -14 000 5 350

4.5 Register obyvateľov a adries 12 560 -1 500 11 060

4.6 Trhovisko 500 800 1 300

4.7 Parkoviská 46 890 1 200 48 090
5.4.4 Prevádzka VO 74 500 13 700 88 200
6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 217 840 -33 640 184 200
6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 3 600 -3 600 0
6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia 26 540 3 260 29 800
7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest 409 099 -60 350 348 749

 v tom Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána 250 000 -90 350 159 650

v tom PaPD rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku 0 30 000 30 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 0 10 000 10 000
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 561 135 -626 560 509
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 8 000 626 8 626
9.3.1 Centrum voľného času 4 630 11 600 16 230
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 11 600 11 600

9.3.1 Centrum voľného času 57 160 16 500 73 660
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 16 500 16 500

10.2.4 Organizácia športových podujatí 5 850 -4 000 1 850

10.4.2 Futbalový štadión 2 1 700 700 2 400

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

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

príjmy a celkové výdavky:



10.4.3 Zimný štadión 90 000 50 120 140 120

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 30 000 62 000 92 000

 - mestský úrad 60 000 -11 880 48 120

10.4.5 Mestská športová hala 85 000 -22 850 62 150

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 35 000 3 000 38 000

 - mestský úrad 50 000 -25 850 24 150

10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby 59 250 5 000 64 250

v tom  - Mestský hokejový klub - nájomné 16 500 5 000 21 500

11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty 9 000 -3 000 6 000

11.3.6 Kultúrne stredisko 173 700 -58 960 114 740
11.3.1 Amfiteáter 1 500 900 2 400
v tom  - mestský úrad 0 100 100

v tom  - príspevok pre Mestské kultúrne stredisko 1 500 800 2 300

12.1.1 Výsadba zelene 9 000 1 000 10 000
12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 200 000 6 000 206 000
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 184 500 6 000 190 500

12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 536 694 18 150 554 844
v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 18 150 18 150

12.1.3 Lesopark 2 500 -1 000 1 500

12.7 Cintorínske služby 67 100 -1 000 66 100
13.1.1 RO - ZPS 450 120 -9 670 440 450
13.1.1 RO - ZPS 0 9 670 9 670
13.1.3 Príspevok na stravu seniorov 4 950 -2 000 2 950

13.1.7 RO - ZPS a ZOS 0 5 000 5 000
13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 59 579 1 500 61 079

14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov 60 000 27 300 87 300

15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 82 000 -8 000 74 000

16 Administratíva 1 676 220 45 000 1 721 220

v tom  - Vecné výdavky 120 000 45 000 165 000

17 Občania skrášľujú svoje mesto 13 500 -8 000 5 500

Spolu 0

Kód ekonom.

klasifik. Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 85 3 025 3 110
311 RO -ZŠ, Nižná brána 8 430 1 570 2 000

292019 RO -ZŠ, Nižná brána 8 0 450 450
312001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 59 500 5 000 64 500

311 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 177 83 260
331001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 3 100 920 4 020

311 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 400 400
223003 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 25 000 25 000
292019 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 100 100
312007 RO - Centrum voľného času 500 -280 220
212003 RO - Centrum voľného času 300 260 560
223002 RO - Centrum voľného času 10 000 5 267 15 267

453 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 5 998 5 998
292027 RO - ZPS a ZOS - Iné príjmy 2 420 180 2 600

Spolu 47 973

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:



Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 928 836 5 045 1 933 881
z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 552 850 5 045 1 557 895

RO - ŠKD, Nižná brána 8 87 229 0 87 229

RO - ŠJ, Nižná brána 8 288 757 0 288 757

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 517 358 6 003 1 523 361
z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 311 144 6 003 1 317 147

RO - ŠKD, Hradné námestie 38 79 135 0 79 135

RO - ŠJ, Hradné námestie 38 127 079 0 127 079

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 813 436 31 498 1 844 934
z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 419 979 400 1 420 379

RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 93 642 0 93 642

RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 299 815 31 098 330 913

9.3.1 RO - Centrum voľného času 152 285 5 247 157 532
13.1.1 RO - ZPS 2 420 180 2 600

Spolu 47 973

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifik. Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

SPOLU 0

Sumarizácia: 0

- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 47 973
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 47 973

Kežmarok, 08.10.2020

Spracovala: Ing. Drahomíra Polovková

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Oddelenie školstva, mládeže a športu navrhuje úpravu rozpočtu, ktorá súvisí s: 
a) úpravou bežných príjmov škôl a školských  zariadení spolu vo výške  41 795,- €,  
b) úpravou príjmov finančných operácií ŠJ, Dr.D.Fischera 2 vo výške 5 998,- €.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód 

ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 85 3 025 3 110
311 RO -ZŠ, Nižná brána 8 430 1 570 2 000

292019 RO -ZŠ, Nižná brána 8 0 450 450
312001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 59 500 5 000 64 500

311 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 177 83 260
331001 RO -ZŠ, Hradné námestie 38 3 100 920 4 020

311 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 400 400
223003 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 25 000 25 000
292019 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 100 100
312007 RO - Centrum voľného času 500 -280 220
212003 RO - Centrum voľného času 300 260 560
223002 RO - Centrum voľného času 10 000 5 267 15 267

SPOLU 41 795

Oddelenie školstva, mládeže a športu navrhuje zvýšenie bežných výdavkov vo výške 5 000 € na dofinancovanie
zníženej dotácie pre Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok na nájomné.

Zvýšenie príspevku pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok vo výške 65 000 €
navrhujeme z dôvodu výpadku príjmov športovísk v dôsledku pandémie koronavírusu COVID - 19.

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

 oddelenie školstva, mládeže a športu

Oddelenie školstva, mládeže a športu navrhuje celkovo zvýšenie bežných výdavkov vo výške 28 970 €, v tom v prvku
10.2.4 Organizácia športových podujatí zníženie vo výške 4 000 € z dôvodu neorganizovania športových podujatí
následkom pandémie koronavírusu COVID - 19; zvýšenie v prvku 10.4.2 Futbalový štadión 2 vo výške 700 € na
energie do konca roka 2020; celkové zvýšenie v prvku 10.4.3 Zimný štadión vo výške 50 120 €, z toho zníženie
výdavkov vo výške 11 880 € (nižšie preddavkové platby za energie) a zvýšenie vo výške 62 000 € ako príspevok pre
príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok; celkové zníženie v prvku 10.4.5 Mestská športová
hala vo výške 22 850 €, z toho zníženie vo výške 25 850 € z dôvodu nižších preddavkových platieb za energie na
mestských športoviskách a zvýšenie vo výške 3 000 € ako príspevok pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné
služby mesta Kežmarok.

c) preklasifikovaním bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 626,- € v súvislosti s projektom výstavby 
multifunkčného ihriska MŠ Kuzmányho



Príjmy finančných operácií rozpočtových organizácií v €:

Kód 

ekonom.

klasifik.
Názov položky

Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

453 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 5 998 5 998

SPOLU 5 998

Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €:

Program Názov položky

Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 928 836 5 045 1 933 881
z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 552 850 5 045 1 557 895

RO - ŠKD, Nižná brána 8 87 229 0 87 229

RO - ŠJ, Nižná brána 8 288 757 0 288 757

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 517 358 6 003 1 523 361
z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 311 144 6 003 1 317 147

RO - ŠKD, Hradné námestie 38 79 135 0 79 135

RO - ŠJ, Hradné námestie 38 127 079 0 127 079

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 813 436 31 498 1 844 934
z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 419 979 400 1 420 379

RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 93 642 0 93 642

RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 299 815 31 098 330 913

9.3.1 RO - Centrum voľného času 152 285 5 247 157 532
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 561 135 -626 560 509

SPOLU 47 167

Bežné výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

10.2.4 Organizácia športových podujatí 5 850 -4 000 1 850

10.4.2 Futbalový štadión 2 1 700 700 2 400

10.4.3 Zimný štadión 90 000 50 120 140 120

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 30 000 62 000 92 000

 - mestský úrad 60 000 -11 880 48 120

10.4.5 Mestská športová hala 85 000 -22 850 62 150

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 35 000 3 000 38 000

 - mestský úrad 50 000 -25 850 24 150

10.6 Dotácie podľa VZN pre športové kluby 59 250 5 000 64 250

v tom  - Mestský hokejový klub - nájomné 16 500 5 000 21 500

SPOLU 28 970

Kapitálové výdavky  rozpočtových organizácií  v €:

Program Názov položky

Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 8 000 626 8 626

SPOLU 626

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková, Mgr. Dávid Cintula
V Kežmarku, dňa 08.10.2020 Predkladá: Mgr. Ladislav Petras

vedúci oddelenia



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.3
Príprava žiadostí o dotácie a spolufin. projekt. 
zámerov 69 620 -22 000 47 620

0

SPOLU -22 000

V Kežmarku, dňa 14.09.2020 Mgr. Marta Markočiová

vedúca oddelenia 

Oddelenie projektov a verejného obstarávania žiada o zníženie bežných výdavkov v prvku 1.2.3 Príprava žiadosti o
dotácie a spolufinancovania projektových zámerov v celkovej výške 22 000 € a to vo výške 9 000 € z dôvodu
nepodporenia projektu Active EuroMontain a vo výške 13 000 € z projektu URBACT, kde v súčasnosti prebiehajú len
online video stretnutia, do konca roka 2020 sa nepredpokladá čerpanie finančných prostriedkov. Finančné prostriedky
budú použité na krytie bežných výdavkov v podprograme 10.4. Športoviská

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

 oddelenie projektov a verejného obstarávania



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia žiada pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné
služby Mesta Kežmarok zvýšenie príspevku bežných výdavkov v celkovej výške 17 600 €, z toho vo výške 11
600 € v prvku 9.3.1 Centrum voľného času kde ide o náklady na úpravu areálu, vývoz sute a terénne úpravy,
výsadba a založenie trávnikov; vo výške 6 000 € v prvku 12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene z dôvodu
nákladov vo vnútrobloku Sever, ktoré sú spojené s doplňujúcimi terénnymi úpravami, odvozom sute, vybúrania
betónových plôch, úpravou rozvádzačov a stĺpov verejného osvetlenia. 

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia žiada o zníženie bežných výdavkov v podprograme 4.1
Verejné WC vo výške 1 500 € z dôvodu predpokladaných výdavkov na zabezpečenie prevádzky verejných WC
do konca roka 2020, kde úspora vznikla z neposkytovania služby počas víkendov cez turistickú sezónu v
období od mája do konca septembra; o zvýšenie bežných výdavkov vo výške 1 200 € v podprograme 4.7
Parkoviská na nákup OPP pre pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku parkovísk, nákup všeobecného
materiálu pre prevádzku parkovacích automatov, nákup čítačky mincí; o zvýšenie bežných výdavkov vo výške
13 700 € v prvku 5.4.4 Prevádzka VO a to z dôvodu predpokladaných výdavkov na úhradu elektrickej energie
verejného osvetlenia; o zníženie bežných výdavkov vo výške 33 640 € v prvku 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu z
dôvodu predpokladaných výdavkov na uloženie odpadu na skládku, mestu bol poskytnutý na základe žiadosti
príspevok z Enviromentálneho fondu na výdavky spojené s nakladaním s odpadom; o zníženie bežných
výdavkov vo výške 3 600 € v prvku 6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute, kde vývoz drobného stavebného
odpadu realizuje mesto v rámci vývozu objemného a nebezpečného odpadu; o zvýšenie bežných výdavkov vo
výške 3 260 € v prvku 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia z dôvodu vyššieho spolufinancovania projektu "Lokálna
nízkouhlíkova stratégia mesta Kežmarok" - dodatkom č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP bola znížená výška
oprávnených výdavkov na 26 000 €, tzn. že mestu bolo zvýšené spolufinancovanie (neoprávnené výdavky
projektu); o zníženie bežných výdavkov vo výške 3 000 € v podprograme 11.1 Starostlivosť o pamiatkové
objekty z dôvodu nepodporenia projektu na opravu oblúkov nad chodníkmi v prelukách v centre mesta; o
zvýšenie bežných výdavkov vo výške 1 000 € v prvku 12.1.1 Výsadba zelene, kde v rozpočtovom opatrení
číslo 2 boli znížené výdavky o 1 000 €, pričom potreba výdavkov do konca roka sa odvíja od reálnej
skutočnosti; o zníženie bežných výdavkov vo výške 1 000 € v podprograme 12.7 Cintorínske služby z dôvodu
predpokladaných výdavkov na vodné a stočné na novom a starom cintoríne do konca roka 2020 a o zníženie
bežných výdavkov vo výške 8 000 € v programe 17 Občania skrášľujú svoje mesto z dôvodu skutočne
použitých a plánovananých nákladov do konca roka 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia žiada o zníženie kapitálových výdavkov vo výške 60 350 €
z investičnej akcie Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad Ul. Nižná brána v prvku 7.1.1 Výstavba,
rekonštrukcia a obnova ciest. Na základe diagnostiky mosta Nižná brána bolo zistené, že je potrebný väčší
rozsah prác, ktoré nebude možné zrealizovať do konca roka 2020. Finančné prostriedky budú použité na krytie
kapitálových výdavkov v prvku 1.2.4 Urbanizmus mesta; v prvku 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy; v prvku
3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku; v prvku 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteností majetku mesta; v
prvku 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk; v prvku 9.3.1 Centrum voľného času; v prvku 12.1.2
Revitalizácia a údržba zelene. Okrem uvedeného zníženia kapitálových výdavkov žiada o presun z uvedenej
investičnej akcie vo výške 30 000 € v rámci prvku 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest na investičnú
akciu "PaPD Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku".

Finančné prostriedky vo výške 6 970 € budú použité na krytie bežných výdavkov v podprograme 10.4.
Športoviská a vo výške 7 010 € v prvku 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku. 



Bežné výdavky v €

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

4.1 Verejné WC 18 000 -1 500 16 500

4.7 Parkoviská 46 890 1 200 48 090

5.4.4 Prevádzka VO 74 500 13 700 88 200

6.1.2 Zneškodňovanie odpadu 217 840 -33 640 184 200

6.2.4 Zvoz a uloženie stavebnej sute 3 600 -3 600 0

6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia 26 540 3 260 29 800

9.3.1 Centrum voľného času 4 630 11 600 16 230

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 11 600 11 600

11.1 Starostlivosť o pamiatkové objekty 9 000 -3 000 6 000

12.1.1 Výsadba zelene 9 000 1 000 10 000

12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 200 000 6 000 206 000

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 184 500 6 000 190 500

12.7 Cintorínske služby 67 100 -1 000 66 100

17 Občania skrášľujú svoje mesto 13 500 -8 000 5 500

Spolu -13 980

Kapitálové výdavky v €

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest 409 099 -60 350 348 749

v tom Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána 250 000 -90 350 159 650

v tom PaPD rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku 0 30 000 30 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 0 10 000 10 000

9.3.1 Centrum voľného času 57 160 16 500 73 660

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 16 500 16 500

12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 536 694 18 150 554 844

v tom  - príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 0 18 150 18 150

Spolu -15 700

V Kežmarku, 08.10.2020
              vedúca oddelenia

Ing. Eva Kelbelová

Oddelenie výstavby,dopravy a životného prostredia žiada pre príspevkovú organizáciu Verejnoprospešné
služby Mesta Kežmarok príspevok na kapitálové výdavky vo výške 34 650 €, z toho vo výške 16 500 € v prvku
9.3.1 Centrum voľného času na realizáciu obnovy oplotenia, vrátane brán a vo výške 18 150 € v prvku 12.1.2
Revitalizácia a údržba zelene na realizáciu a úpravy spodnej stavby pod kontajnerové státia a montáž zábradlí
na schodiskách ku kontajnerovým státiam vo vnútrobloku Sever.       

V rámci prvku 7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk žiada o zvýšenie rozpočtu kapitálových
výdavkov vo výške 10 000 € (t.j. 5% spolufinancovanie). Mesto Kežmarok v rámci výzvy: "Vodozádržné
opatrenia v urbanizovanej krajine" plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt
"Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok".



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

3.4.2 Správa a údržba nehunteľného majetku 133 000 30 200 163 200

3.4.7 Vlastná údržba 70 400 -2 000 68 400

4.6 Trhovisko 500 800 1 300

12.1.3 Lesopark 2 500 -1 000 1 500

14.2 Správa, opravy a údržba nájomných bytov 60 000 27 300 87 300
15.2 Stredisko zdravotníckych služieb 82 000 -8 000 74 000

SPOLU 47 300

MESTO  KEŽMAROK
                 Mestský úrad

                       oddelenie majetkoprávne a správy majetku

                    Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Oddelenie majetkoprávne a správy majetku žiada o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 3.4.2 Správa a
údržba nehnuteľného majetku vo výške 30 200 €, zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 3.4.7 Vlastná údržba
vo výške 2 000 €, zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 4.6 Trhovisko vo výške 800 €, zníženie bežných
výdavkov v prvku 12.1.3 Lesopark vo výške 1 000 €, zvýšenie bežných výdavkov v podprograme 14.2 Správa,
opravy a údržba nájomných bytov vo výške 27 300 € a zníženie bežných výdavkov v podprograme 15.2 Stredisko
zdravotníckych služieb vo výške 8 000 €. Uvedenú úpravu žiada z dôvodu prehodnotenia skutočnej potreby použitia
finančných prostriedkov do konca roka 2020. Celkové zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov bude kryté presunom
finančných prostriedkov z prvku 6.1.2 Zneškodňovanie odpadu, z prvku 2.1.2 Mestské propagačné materiály a
služby, z prvku 2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami a z prvku 11.3.6 Kultúrne stredisko.

Oddelenie majetkoprávne a správy majetku žiada o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 5 000 € (t.j.
5% spolufinancovanie) v prvku 3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majektu mesta. Mesto v rámci výzvy: "Rozvoj
energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni" plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
projekt "Energetický audit budov". 

Oddelenie majetkoprávne a správy majetku žiada o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v prvku 3.4.3
Zveľaďovanie nehnuteľností majektu mesta vo výške 6 500 € na obstaranie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16 s využitím prostriedkov MDaV SR a ŠFRB.



Kapitálové výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

3.4.2 Správa a údržba nehnuteľného majetku mesta 0 5 000 5 000

3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 879 290 6 500 885 790

v tom  - príprava stavieb - zamerania, štúdie 50 000 6 500 56 500

0

SPOLU 11 500

V Kežmarku, dňa 11.09.2020 JUDr. Oľga Kantorková
vedúca oddelenia 



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

2.1.2 Mestské propagačné materiály a služby 40 470 -10 430 30 040
2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami 10 000 -9 500 500

Spolu -19 930

V Kežmarku 16.9.2020

  poverená riadením oddelenia

Ing. Jela Bednárová

Oddelenie komunikácie a propagácie žiada o zníženie bežných výdavkov v prvku 2.1.2 Mestské propagačné

materiály a služby vo výške 10 430 €, v prvku 2.2.6 Vzťahy so zahraničnými partnerskými mestami vo výške 9

500 €. Dôvodom zníženia je úspora finančných prostriedkov do konca roka 2020 v súvislosti s pandémiou

koronavírusu COVID - 19.

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie komunikácie a propagácie

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Vec

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €

Program Názov položky

Rozpočet 

po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.1.4 Slávnostné mestské zastupiteľstvo 6 000 -6 000 0
1.4 Daňová politika 900 -900 0
1.6 Spolupráca s podnikateľmi 900 -900 0

0

Spolu -7 800

V Kežmarku, dňa 14.09.2020 Ing. Drahomíra Polovková

vedúca ekonomického oddelenia

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ekonomické

Finančné prostriedky budú použité na krytie bežných výdavkov v programe 16. Administratíva.

Ekonomické oddelenie navrhuje zníženie rozpočtu bežných výdavkov v prvku 1.1.4 Slávnostné mestské
zastupiteľstvo vo výške 6 000 € z dôvodu nekonania sa Slávnostného mestského zastupiteľstva v roku
2020. 

V podprograme 1.4 Daňová politika navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdakov vo výške 900 € z
dôvodu úspory finančných prostrriedkov v roku 2020

V podprograme 1.6 Spolupráca s podnikateľmi navrhujeme zníženie rozpočtu bežných výdavkov vo výške
900 € z dôvodu nerealizácie komunikačného portálu.



Vec

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia 19 350 -14 000 5 350

4.5 Register obyvateľov a adries 12 560 -1 500 11 060

16 Administratíva 1 676 220 45 000 1 721 220

v tom  - Vecné výdavky 120 000 45 000 165 000

SPOLU 74 500

V Kežmarku, dňa 11.09.2020

vedúca oddelenia

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie organizačno-správne

Vychádzajúc zo skutočného plnenia v jednotlivých programoch a očakávania predpokladanej úhrady výdavkov do
konca roka 2020, oddelenie organizačno - správne žiada o zvýšenie bežných výdavkov v programe 16 Administratíva
vo výške 45 000 €, zníženie bežných výdavkov v podprograme 4.4 Občianske a slávnostné obrady a prijatia vo výške
14 000 € a v programe 4.5 Register obyvateľov a adries vo výške 1 500 € z dôvodu úspory finančných prostriedkov.

Ing. Mária Valušová



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

4.2 Stavebný úrad 122 300 11 500 133 800

SPOLU 11 500

Kapitálové výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.4 Urbanizmus mesta 0 4 200 4 200

SPOLU 4 200

V Kežmarku, dňa 11.09.2020

Ďalej žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 4 200 € v prvku 1.2.4 Urbanizmus mesta na prípravu urbanistickej
štúdie časť Biela voda a sv. Michal.  

Ing. Agáta Perignáthová
vedúca oddelenia 

MESTO  KEŽMAROK
                 Mestský úrad

                       oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky

                    Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Oddelenie územného plánu, stavebného poriadku a bytovej politiky žiada o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov v
podprograme 4.2 Stavebný úrad vo výške 11 500 € z dôvodu predpokladaného čerpania rozpočtu mzdové náklady a
poštovné v r.2020.



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

 oddelenie sociálnych vecí

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby žiada o zvýšenie bežných príjmov vo výške 180 

€ z dôvodu úhrady pohľadávky zamestnanca za rok 2019   

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby žiada o zvýšenie bežných výdavkov vo výške 

180 € z dôvodu úhrady pohľadávky zamestnanca za rok 2019   

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby žiada o preklasifikovanie bežných výdavkov na

kapitálové výdavky vo výške 9 670 € za účelom obstarávania 2 ks hydraulických vozíkov určených na

kúpanie imobilných klientov. Na tento účel bola ZPS a ZOS schválená dotácia Prešovským samosprávnym

krajom v rámci výzvy Mikroprogram v celkovej výške 6 864 € formou refundácie finančných prostriedkov

(prijímateľ dotácie podporený projekt musí zrealizovať vopred na vlastné náklady). Predpokladaná hodnota

zákazky je stanovená na sumu 9 664 €. 

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby žiada o finančné prostriedky vo výške 5 000 €

určených na poskytovanie podpornej sociálnej služby, t.j. donáška obedov pre obyvateľov mesta, ktorú

poskytuje na základe rozhodnutia zriaďovateľa od 01.09.2020. Tieto prostriedky budú určené na

zabezpečenie prevádzky rozvozu obedov - mzdové náklady zamestnancov, PHM, čistiace, dezinfekčné

prostriedky a iné.     

Oddelenie sociálnych vecí žiada o zníženie bežných výdavkov v prvku 13.1.3 Príspevok na stravu seniorov vo

výške 2 000 € z dôvodu poskytovania tejto služby od 01.09.2020 ZPS a ZOS. Finančné prostriedky budú

použité v prvku 13.1.7 ako dotácia pre rozpočtovú organizáciu ZPS a ZOS.

Oddelenie sociálnych vecí žiada o zvýšenie bežných výdavkov v prvku 13.2.1 Starostlivosť o občanov bez

prístrešia vo výške 1 500 € z dôvodu vysporiadania záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov.



Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292027 RO - Iné príjmy 2 420 180 2 600

SPOLU 180

Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

13.1.1 RO - ZPS 2 420 180 2 600
13.1.1 RO - ZPS 450 120 -9 670 440 450
13.1.7 RO - ZPS a ZOS 0 5 000 5 000

SPOLU -4 490

Bežné výdavky v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

13.1.3 Príspevok na stravu seniorov 4 950 -2 000 2 950

13.2.1 Starostlivosť o občanov bez prístrešia 59 579 1 500 61 079

SPOLU -500

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €:

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

13.1.1 RO - ZPS 0 9 670 9 670

SPOLU 9 670

V Kežmarku, dňa 14.09.2020
vedúca oddelenia 

JUDr. Jana Trautmanová



Oddelenie: ekonomické

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2020 - č. 4/2020 - MsZ

Odôvodnenie:

Bežné výdavky v €

Program Názov položky
Rozpočet po 

zmenách

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

11.3.6 Kultúrne stredisko 173 700 -58 960 114 740
11.3.1 Amfiteáter 1 500 900 2 400
v tom  - mestský úrad 0 100 100

v tom  - príspevok pre Mestské kultúrne stredisko 1 500 800 2 300

Spolu -58 060

V Kežmarku 16.9.2020            Ing. Jela Bednárová

prednostka 

MESTO  KEŽMAROK
Prednosta Mestského úradu v Kežmarku

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Prednosta mestského úradu navrhuje zvýšenie bežných výdavkov vo výške 900 € v prvku 11.3.1 -

Amfiteáter, v tom 100 € na prevádzkové náklady do konca roka 2020 a 800 € ako príspevok pre príspevkovú

organizáciu Mestské kultúrne stredisko, ktorý bol schválený uznesením MsZ v Kežmarku č. 129/2020 a

nebolo možné ho rozpočtovať v plnej výške, z dôvodu kapitálových výdavkov, ktoré boli súčasťou rozpočtu

prvku 11.3.1 Amfiteáter. Uvedené bežné výdavky navrhujeme kryť presunom z prvku 11.3.6 Kultúrne

stredisko, kde došlo k úspore finančných prostriedkov.
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

Predkladá:   Oddelenie projektov a verejného obstarávania  

 

Na rokovanie dňa:  15.10.2020 

 

K bodu programu:  10.   

 

Názov materiálu: Návrh na schválenie Partnerskej dohody o realizácii individuálneho 

mikroprojektu 

 

 

    

Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa  

    2. Návrh na uznesenie  

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
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Dôvodová správa 

a/ Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry“ a Žilinským 

samosprávnym krajom vyhlásili výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku 

pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 

– 2020. 

 

 

Vedúci partner / žiadateľ:  Mesto Nowy Targ 

Partner mikroprojektu:  Mesto Kežmarok 

Názov mikroprojektu:  Obnova fasády dávneho hotela Herza v Nowom Targu na historickej 

ceste z Krakowa na Spiš a do Uhorska 

Prioritná os:  1 – Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného 

územia  

Typ mikroprojektu: Individuálny 

 

 

Koncepcia individuálneho projektu realizovaná a financovaná žiadateľom /mesto Nowy Targ/ je 

postavená na zvýšení ochrany a využitia historického objektu na poľsko – slovenkom pohraničí. 

Prostredníctvom projektu sa zrealizujú 2 špecifické ciele: 

1. Zatraktívnenie historickej budovy v Nowom Targu 

2. Šírenie a popularizácia poznatkov o spoločnom poľsko – slovenskom kultúrnom dedičstve 

medzi obyvateľmi pohraničia 

 

Mesto Kežmarok spoločne s mestom Nowy Targ pripraví multimediálnu prezentáciu s prvkami 

mappingu na obnovenej fasáde budovy Herza, ktorá bude venovaná dávnemu cestovaniu 

a cezhraničným obchodným cestám, čo prispeje k vzdelávaciemu a propagačnému charakteru 

o kultúrnom dedičstve a identite pohraničia. Multimediálna prezentácia bude zverejnená na webovej 

stránke projektových partnerov, vďaka čomu bude dostupná pre širokú verejnosť. 

 

 

 

 

 

b/ Financovanie projektu    

     

Predpokladaný oprávnený výdavok žiadaný  

v rámci individuálneho projektu vedúceho partnera:  69 000,60 € 

  

Oprávnený výdavok partnera:             0,00 €  
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

Partnerskú dohodu o realizácii individuálneho mikroprojektu v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 uzatvorenú medzi mestom Nowy Targ 

a mestom Kežmarok ohľadom uskutočnenia mikroprojektu v rámci I. prioritnej osi programu 

„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Mesto Kežmarok 
                 Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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v Kežmarku 
 

 

Predkladá:   Oddelenie projektov a verejného obstarávania  

 

Na rokovanie dňa:  15.10.2020 

 

K bodu programu:  11.1   
 

Názov materiálu:  Návrh   na   schválenie     spolufinancovania   a predloženia      

     žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 
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Dôvodová správa 

a) Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia (ďalej len „KŽP“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) so zameraním na rozvoj 

energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. 

Kód výzvy:   OPKZP-PO4-SC441-2019-53 

Operačný program:  Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíklové hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch   

Investičná priorita: 4.4. Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, 

najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej 

multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, 

ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 

Špecifický cieľ: 4.4.1. Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich 

s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území 

Fond:    Európsky fond regionálneho rozvoja  

Dátum uzavretia výzvy:     otvorená výzva 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 3: 30.10.2020 

Realizácia všetkých aktivít:  do 20 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

Mesto plánuje podať ŽoNFP s nasledovnými aktivitami: 

 

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU: .  

V rámci špecifického cieľa je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity 

C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

Predmetom podpory v rámci tejto aktivity bude vypracovanie účelových energetických 

auditov s cieľom návrhu opatrení efektívnosti a z tohto dôvodu bude podpora zameraná na 

nasledovné podaktivity:  

 C1. Vypracovanie účelových energetických auditov 

C2. Príprava projektu GES /garantovaná energetická služba/  
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b/ Financovanie projektu    

 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci výzvy nasledovné:    

  

 

Európsky fond regionálneho rozvoja – 85% 

Štátny rozpočet – 10 % 

Spolufinancovanie žiadateľa – 5%  

  

Min. výška príspevku :     5 000,00 € 

Max. výška príspevku:                      200 000,00 €   

Min. spolufinancovanie:  5% z celkových výdavkov  

 

 

Celkový predpokladaný rozpočet projektu                 100 000,00€ 

Min. 5 % spolufinancovanie z oprávnených výdavkov       5 000,00 € 
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP  pod názvom projektu: „Energetický audit budov„ 

b) zabezpečenie výšky spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov a to 

min. vo výške 5 000,00  - 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

d) kód výzvy, t.j. OPKZP-PO4-SC441-2019-53  
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Dôvodová správa 

a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia (ďalej len „KŽP“) vyhlásilo Výzvu na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) so zameraním na budovanie 

vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine  

Kód výzvy:   OPKZP-PO2-SC211-2020-62 

Operačný program:  Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so 

zameraním na ochranu pred povodňami   

Investičná priorita: 2.1. Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy 

vrátane ekosystémových prístupov 

Špecifický cieľ: 2.1.1. Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny 

klímy 

Fond:    Kohézny fond    

Dátum uzavretia výzvy:     otvorená výzva 

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.12.2020 

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov  

 

Mesto plánuje podať ŽoNFP s nasledovnými aktivitami: 

 

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU: .  

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 

Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia 

negatívnych dôsledkov zmeny klímy a zníženie rizík povodní prostredníctvom aktivít:  

• Náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za 

polovegetačné zatrávňovacie (betónove) tvárnice alebo iné priepustné povrchy 

s vodozádržnou funkciou 

• Výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov za plochy zelene 

s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody  
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b/ Financovanie projektu    

 

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci výzvy nasledovné:    

  

 

Európsky fond regionálneho rozvoja – 85% 

Štátny rozpočet – 10 % 

Spolufinancovanie žiadateľa – 5%  

  

Min. výška príspevku : 25 000,00 € 

Max. výška príspevku:                     200 000,00 €   

Min. spolufinancovanie:  5% z celkových výdavkov  

 

 

Celkový predpokladaný rozpočet projektu                 200 000,00€ 

Min. 5 % spolufinancovanie z oprávnených výdavkov      10 000,00 € 
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP  pod názvom projektu: „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok„ 

b) zabezpečenie výšky spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov a to 

min. vo výške 2 500,00  - 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu 

c)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

 

d) kód výzvy, t.j. OPKZP-PO2-SC211-2020-62  
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Názov materiálu: Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu
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Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa
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Prílohy k ZM: 1

Meno, funkcia a podpis Mgr. Ladislav Petras
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Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Dôvodová správa:

Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z
vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016 (ďalej len „VZN č. 3/2016“) stanovuje mesto Kežmarok
podmienky a spôsob, za akých poskytuje dotácie subjektom v ňom určeným so zámerom podporiť
všeobecne prospešné služby, všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely, medzi ktoré
aktivity športových klubov bezpochyby patria. Finančné prostriedky z dotácií mesta sa používajú
na zabezpečenie športovej činnosti jednotlivých klubov a organizovanie podujatí telesnej kultúry a
športu, ktoré napomáhajú budovať zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu u občanov.

V zmysle čl. 5 VZN č. 3/2016 bola dňa 27.07.2020 na úradnej tabuli mesta zverejnená Výzva
na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 pre oblasť športu . Do výzvou
stanoveného termínu 12.08.2020 boli prijaté žiadosti od športových klubov: Plavecký oddiel MŠK
Kežmarok LITTLE SHARK o.z., Šport je cesta – hokejbal, oz, HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE
KEŽMAROK, Občianske združenie REDS CREW TRAININGS a Ping-pong club Fortuna-
DUKLA Kežmarok.

Uznesením  č. 72/2020 v znení č. 142/2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo dotácie pre
Šport pre všetkých, o.z. vo výške 750,00 € na 6. ročník Detskej atletiky a vo výške 3.750,00 € na
Inflatable Fun Run Kežmarok. Bolo prijate stanovisko od Šport pre všetkých, o.z. o zrušení oboch
športových podujatí, uvoľnené finančné prostriedky vo výške 4.500,00 € boli rozdelené na základe
druhej výzvy.

Stanovisko Komisie športu:

Komisia športu odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh dotácií pre
športové kluby.
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Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ................

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

dotácie pre ostatné športové kluby z rozpočtu mesta na rok 2020

a) Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.               vo výške 1900,00 €
b) HOKEJOVÝ KLUB MLÁDEŽE KEŽMAROK          vo výške   900,00 €
c) Šport je cesta – hokejbal, oz          vo výške   700,00 €
d) Občianske združenie REDS CREW TRAININGS

(účelovo na nákup náčinia) vo výške 1600,00 €
e) Ping-pong club Fortuna-DUKLA Kežmarok

(účelovo na nákup 2 stolnotenisových stolov hrúbky 25mm za podmienky prevedenia
pod správu majetku mesta Kežmarok) vo výške 1650,00 €
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                                                Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Dôvodová správa:

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 13. 02. 2020 prijalo uznesenie
č. 5/2020, ktorým schválilo dotáciu na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok –
na úhradu za športovú činnosť pre Občianske združenie Kežmarská hokejbalová únia vo výške
5 500€. Odchodom hráčov z Kežmarskej hokejbalovej únie vznikol hokejbalový oddiel pod záštitou
Mestského športového klubu Kežmarok. Jarná extraligová súťaž bola zrušená z dôvodu
mimoriadnej situácie vzniknutej sírením nákazy COVID – 19 a opatrení, obmedzení prijatých
vládov SR v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou. Hokejbalový oddiel MŠK Kežmarok
nastupuje na jesennú extraligovú súťaž, preto vzniká potreba financovať športovú činnosť oddielu.

Z uvedeného dôvodu predkladáme návrh na zmenu výšky dotácie podľa priloženého návrhu.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ...........

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

zmenu výšky dotácie

a) zníženie dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za športovú činnosť

pre Občianske združenie Kežmarská hokejbalová únia            vo výške 5 500 €

b) zvýšenie dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za športovú činnosť

pre Mestský športový klub vo výške 5 500€
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Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Dôvodová správa:

V zmysle § 64 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 64 Obec

Obec pri výkone samosprávy

a) vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,

b) podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej
infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,

c) zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre všetkých so zameraním na
mládež najviac za náklady s tým spojené,

d) môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie
športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,

e) podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,

f) podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne
postihnutých v obci,

g) oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

Koncepciu rozvoja športu tvoria dve časti. Prvá analytická časť sumarizuje súčasné podmienky
športu na území mesta Kežmarok. Druhá časť stanovuje ciele rozvoja športu. Prvú analytickú časť
spracoval športový manažér mesta Kežmarok Mgr. Dávid Cintula. Na zostavenie druhej časti
stanovujúcej sa podieľala komisia zostavená z členov Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve.
Koncepcia rozvoja športu je otvorený materiál, ktorý je možné a potrebné dopĺňať a aktualizovať
podľa potrieb, aktuálneho stavu a finančných možností mesta.

Spracovali:

Mgr. Ľuboslav Kovalský
Jozef Juhász
Mgr. Karol Gurka
Pavol Humeník
Ing. Miroslav Marhefka
Mgr. Jaroslav Maitner
Mgr. Tomáš Šimoňák
Mgr. Dávid Cintula

Koncepcia rozvoja športu sa prekladá na obdobie rokov 2020-2027.
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Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Návrh na uznesenie

Uznesenie č. ................

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

schvaľuje

Koncepciu rozvoja športu mesta Kežmarok na obdobie 2020–2027
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ÚVOD
Šport a športové aktivity majú celospoločenský význam v oblasti vzdelávania, zdravia občanov,
prevencie proti nežiaducim spoločenským a civilizačným javom. Sú nositeľmi časti kultúrneho
dedičstva a národnej identity. Šport má také významné postavenie v spoločnosti, že vo väčšine
krajín EÚ má oporu v ústave a je v nej zakotvený. V súčasnosti sa stal osobitným sociálnym
fenoménom plniacim viaceré úlohy. Ako prostriedok rozvoja osobnosti plní šport výchovnú a
sociálnu úlohu. Vykonávaný primeraným spôsobom upevňuje zdravie, zvyšuje národné povedomie
a vlastenectvo, je kultivovaným prostriedkom trávenia voľného času. Hodnoty, ktoré šport
sprostredkúva, pomáhajú rozvoju vedomostí, motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie.
Osobitnú dôležitosť má šport pre vypestovanie zdravého životného štýlu u detí a mládeže.

Šport a rozvoj športu patrí medzi národné priority Slovenskej republiky, čo sa odráža aj v
strategických dokumentoch štátu a územnej samosprávy. Pri spracovaní tejto koncepcie rozvoja
športu mesta Kežmarok sme vychádzali z platnej legislatívy v oblasti športu, predloženého
zmapovania a analýz športovej a školskej infraštruktúry, cieľov športových klubov a skúseností pri
ich napĺňaní v rámci časového obdobia skoršej minulosti i aktuálnej súčasnosti, tradícií jednotlivých
druhov športov, prejaveného záujmu o konkrétne druhy a spôsoby fungovania športových klubov a
v neposlednom rade z možností a schopností ich finančného zabezpečenia.

Koncepcia športu na základe analýzy súčasného stavu stanovuje základné ciele, na ktoré sa bude v
budúcnosti orientovať podpora mesta Kežmarok. Do jej plnenia by mali aktívne vstúpiť viacerí
aktéri:

– vedenie mesta, poslanci mestského zastupiteľstva, mestský úrad, športové kluby (organizácie) a
široká verejnosť. Pre naplnenie koncepcie rozvoja športu je dôležité, aby sa s ňou stotožnila
športová verejnosť na všetkých úrovniach.

Prioritami mesta Kežmarok v oblasti športu je:

⋅ Podpora športu pre všetkých ako odporúčaný spôsob aktívneho trávenia voľného času;
⋅ Podpora úspešných športovcov a športových organizácií;
⋅ Boj proti negatívnym javom v športe;
⋅ Rozšírenie pohybových aktivít ako dennej súčasti života medzi čo najväčší počet občanov

mesta;
⋅ Zabezpečenie transparentného a efektívneho financovania športu z rozpočtu mesta.
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1. VŠEOBECNÁ STRATÉGIA
Pri tvorbe koncepcie je potrebné vychádzať zo všeobecnej stratégie, ktorá je definovaná v
základných dokumentoch Európskej únie a Slovenskej republiky a aplikovaná smerom k
samospráve. To znamená :

Chápať šport ako integrálnu súčasť života mesta a jeho občanov so zreteľom aj na jeho
výchovnú, spoločenskú a kultúrnu funkciu.

Vytvárať podmienky pre rozvoj športu v rámci daných kompetencií a možností mesta,
vytvárať priestor pre spoluprácu všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

Podporovať šport predovšetkým v tých oblastiach a formách, ktoré umožnia účasť (aktívnu
či pasívnu) čo najširšej verejnosti.

Pri rozvoji a podpore športu nadväzovať najmä na športové tradície mesta, rešpektovať
súčasný vývoj športov a ich členskú základňu, ako aj špecifické podmienky mesta, prípadne
regiónu pre rozvoj jednotlivých odvetví športu.

Smerovať postavenie mesta Kežmarok ako regionálneho centra športu a športových
podujatí, aj nadnárodného charakteru.

Chápať podporu športu aj z hľadiska ekonomického potenciálu pre mesto Kežmarok,
prípadne región.

2. LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ
Tvorba koncepčného materiálu by sa mala opierať predovšetkým o legislatívu Európskej únie a
Slovenskej republiky v oblasti športu.

Medzi základné dokumenty EÚ v oblasti športu patria :

Európska charta o športe (2001)
Biela kniha o športe (2007)

Základné dokumenty a právne normy Slovenskej republiky v oblasti športu patria :

Úlohy štátu v oblasti športu na obdobie 2012 – 2020 stanovuje dokument „Koncepcia štátnej
politiky v oblasti športu - Slovenský šport 2020“ (2012).

Právnou úpravu v oblasti športu riešia tieto všeobecne záväzné právne predpisy:

zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,

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

zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a vyššie územné celky,

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý v § 4 stanovuje obci pri výkone
samosprávy zabezpečovať výstavbu, údržbu a výkon správy športových obecných zariadení,
utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a utvárať podmienky na telesnú
kultúru a šport,
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zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení
niektorých predpisov,

zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý v § 10 určuje ako jeden zdroj financovania športu “c) prostriedky z rozpočtov
obcí“,

nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený
NR SR 26.11.2015, účinný od 1.2.2020.

Zo zákona o športe:

V zmysle § 64 obec pri výkone samosprávy:

a. vypracúva koncepciu rozvoja športu na podmienky obce,
b. podporuje výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzkovanie športovej

infraštruktúry v obci v spolupráci so športovými organizáciami,
c. zabezpečuje využívanie športovej infraštruktúry v základných školách, ktorých je

zriaďovateľom a športovej infraštruktúry vo vlastníctve alebo v správe obce na šport pre
všetkých so zameraním na mládež najviac za náklady s tým spojené,

d. môže zriadiť so športovým zväzom a športovým klubom športové stredisko na vykonávanie
športu pre všetkých so zameraním na mládež pod vedením športového odborníka,

e. podporuje organizovanie súťaží športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých v obci,
f. podieľa sa na vytváraní podmienok na vykonávanie športu pre všetkých a športu zdravotne

postihnutých v obci,
g. oceňuje športovcov a športových odborníkov pôsobiacich v obci.

Európska charta o športe

Cieľ Charty

Vlády s úmyslom podporovať rozvoj športu ako dôležitého faktora ľudského rozvoja prijímajú
opatrenia v rámci ustanovení tejto Charty v súlade s princípmi stanovenými v Kódexe športovej
etiky s cieľom:

1. Umožniť každému jednotlivcovi venovať sa športu, a hlavne:
1.1 zabezpečiť, aby všetci mladí ľudia mali možnosť účasti na vyučovaní telesnej výchovy

a príležitosť nadobúdať základné športové zručnosti;
1.2 zabezpečiť každému možnosť venovať sa športu a telesnej rekreácii v bezpečnom

a zdravom životnom prostredí;
1.3 v spolupráci s príslušnými športovými organizáciami zabezpečiť každému, kto má záujem

a schopnosti, možnosť zvyšovať si svoju športovú výkonnosť na úrovni osobného alebo
verejne uznaného vynikajúceho výkonu;

2. Chrániť a rozvíjať mravné a etické základy športu, ľudskú dôstojnosť a bezpečnosť tých, ktorí
sú zapojení do športových aktivít. Chrániť šport, športovcov a športovkyne pred zneužívaním
na politické, komerčné a finančné ciele a pred znevažujúcimi s ponižujúcimi postupmi, vrátane
užívania drog, sexuálneho obťažovania a zneužívania najmä detí, mladých ľudí a žien.
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Budovanie základne

V snahe podnecovať športové návyky medzi mládežou, rozvíjať jej fyzickú zdatnosť a nadobúdať
športové zručnosti sa príjmu príslušné opatrenia, hlavne na:

- zabezpečenie dostupnosti programov, zariadení a primeraného času pre šport, rekreáciu
a telesnú výchovu pre všetkých žiakov;

- zabezpečenie výučby kvalifikovanými učiteľmi na vysokých školách;
- vytvorenie vhodných príležitostí pre ďalšie pestovanie športu po skončení povinnej školskej

dochádzky;
- podporu rozvoja spolupráce medzi školami alebo inými výchovno-vzdelávacími

zariadeniami, školskými športovými klubmi a miestnymi športovými klubmi;
- úpravu a rozvoj využitia športových zariadení školami a miestnou komunitou;
- vytváranie takej spoločenskej atmosféry, aby rodičia, učitelia, tréneri a vedúci viedli mládež

k pravidelnému telesnému cvičeniu;
- poskytovanie výchovy k športovej etike všetkým žiakom od základných škôl.

Šport a jeho trvalý rozvoj

Zabezpečovanie a zlepšovanie telesného, sociálneho a duševného blahobytu ľudí a budúcich
generácií si vyžaduje prispôsobiť športové aktivity, vrátane aktivít v mestách, na vidieku a pri vode,
obmedzeným zdrojom tejto planéty a uskutočňovať ich v súlade so zásadami udržateľného rozvoja
a vyváženého riadenia životného prostredia. To znamená, okrem iného:

- zohľadňovať prírodné a ekologické hodnoty pri plánovaní a budovaní športových zariadení;
- podporovať a povzbudzovať športové organizácie a v ich úsilí o ochranu prírody

a životného prostredia;
- zvyšovať povedomie ľudí o vzťahoch medzi športom, udržateľným rozvojom a poznaním

a prírody.

3. ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU ŠPORTU V MESTE
Koncepcia rozvoja športu v meste na základe analýzy stanovuje základné oblasti, na ktoré sa
sústredí v nasledujúcom období podpora mesta. Snaha je smerovaná hlavne podporovať a rozvíjať
aktivity športových klubov so zameraním na mládež, šport v školách v rámci vyučovania
a krúžkovej činnosti pre deti v predškolskom veku, na základných a stredných školách, športové
aktivity centra voľného času, ale aj organizovanie masových podujatí pre všetky vekové kategórie.

3.1. ŠPORT V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
Mesto Kežmarok je zriaďovateľom troch materských škôl s právnou subjektivitou, dvoch plne
organizovaných základných škôl a jednej základnej školy s materskou školou s právnou
subjektivitou, základnej umeleckej školy a centra voľného času.

3.1.1. Materské školy
Materská škola Cintorínska:
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Materská škola organizuje pre deti športové súťaže ,,Jarný trojboj“ a ,,Jesenný trojboj“, kde deti
súťažia v troch disciplínach: beh, hod a skok. Výsledky dosiahnuté v oboch súťažiach sa navzájom
porovnávajú. Deti s najlepšími výsledkami sa zúčastňujú na Detskej olympiáde, ktorú každoročne
organizuje ZŠ s MŠ Nižná brána. V spolupráci s ZŠ. Dr. D. Fischera sa deti najvyššieho ročníka
zúčastňujú hodiny telesnej výchovy 2 krát mesačne, ktorá slúži na zoznámenie s prostredím,
základnými návykmi správania sa v telocvični. Škola disponuje triedou na pohybovú prípravu, ktorá
je vybavená náčiním a náradím na športové aktivity detí. Areál školy umožňuje vykonávanie
športových hier, kruhový aktivít, hranie futbalu, basketbalu, behu, behu cez prekážky, v zimnom
období sánkovanie.

Materská škola Kuzmányho:

Materská škola je zapojená do edukačného projektu “Zdravá škola“ a “S Adamkom hravo a zdravo“.
Projekty sú zamerané na zdravý životný štýl. V rámci materskej školy si organizujú “Deň detskej
radosti“, kde deti vykonávajú športové aktivity na 8 stanovištiach. MŠ disponuje 3 telocvičňami
malých rozmerov, v ktorých sa nachádza základné náradie a náčinie. Nádvorie MŠ je rozsiahle,
ktoré sa využíva na  pohybovú aktivitu detí po celý rok. MŠ organizuje v rámci pohybových aktivít
aj exkurzie pamiatok mesta, vychádzky s deťmi. Deťom predškolského veku je k dispozícii
telocvičňa na ZŠ DR. Daniela Fischera 2x v mesiaci. V zimnom období sa deti venujú sánkovaniu
a korčuľovaniu.

Materská škola Možiarska:

Vo vyučovacom procese je zaradená telesná výchova podľa školského vzdelávacieho programu, na
ktorom sa zúčastňujú všetky triedy. Škola je vybavená telocvičnou, kde sa nachádza základné
náradie a náčinie. Areál školy disponuje školským dvorom, kde sa pravidelne venujú športovým
hrám a aktivitám. Na programe sú vychádzky do lesoparku a okolia. Materská škola každoročne
organizuje Olympiádu detí MŠ Možiarska v troch disciplínach – hod, skok a beh. Deti s najlepšími
výsledkami sa zúčastňujú na Olympiáde materských škôl na ZŠ Nižná brána.

Materská škola Nižná brána:

Materská škola sa nachádza v budove základnej školy Nižná brána, ktorá disponuje 3 telocvičňami,
priestranným areálom s atletickou dráhou, multifunkčným ihriskom, ihriskom na plážový volejbal.
K dispozícii je futbalový krúžok 2x týždenne, ktorý navštevuje 8 detí. V rámci športových dní mesta
Kežmarok organizuje ZŠ Nižná brána Olympiádu detí materských škôl mesta Kežmarok a pre
zdravotne znevýhodnené detí organizuje Paralympiádu. Na programe ma škola výlety do Vysokých
tatier, lesoparku v Kežmarku. Škola je zapojená do projektu ,,Zdravá škola“. Okrem toho je
vyvíjaná snaha zo strany školy zúčastňovať sa s deťmi športových akcií organizovaných mestom.

Materská škola sv. Kríža:

Materská škola sídli v budove základnej školy sv. Kríža, ktorá je vybavená malou a veľkou
telocvičnou, multifunkčným ihriskom, tanečnou sálou. Škola sa zapojila do projektu  Raiffeisen
Bank a zrekonštruovala atletickú dráhu a doskočisko. V triedach prebiehajú ranné cvičenia. Na
multifunkčnom ihrisku sa deti venujú loptovým hrám 1 x krát týždenne každá trieda. Pohybové
aktivity vykonávajú v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Pobyt vonku s deťmi je pravidelný
v závislosti od počasia. V zimnom období je na programe aj sánkovanie. Deti absolvujú 1x mesačne
aj „tréning“ s trénerom Milanom Glevaňakom, ktoré sú zamerané na rozvoj pohybovej aktivity a
zručnosti. Deti sa zúčastňujú aktivity jazdy na bicykli a odrážadle na cyklistickom chodníku priamo
za MŠ alebo v Centre voľného času v Kežmarku.
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Prehľad návštevnosti MŠ

Materská škola Počet detí

MŠ Cintorínska 95

MŠ Možiarska 96

MŠ Kuzmanýho 175

MŠ Nižná brána 63

MŠ sv. Kríža 165

SPOLU: 594
       Počet k 15.09.2019

3.1.2. Základné školy
V rámci predmetu telesnej výchovy sú rozvíjané pohybové schopnosti a koordinačné zručnosti detí
a mládeže. Žiaci nadobúdajú  pohybové vzdelanie a potrebné vedomosti k starostlivosti o svoje
zdravie a formuje sa vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite ako jednému z najúčinnejších
prostriedkov prevencie porúch zdravia a zvyšovania kvality života. Na hodiny telesnej výchovy sa
využívajú hlavne vlastné telocvične, vonkajšie priestory /ihriská, atletické dráhy, multifunkčné
ihriská, doskočiská/.

V základných školách v meste Kežmarok je priemerný počet vyučovacích hodín telesnej výchovy
na 1. stupni 2 hodiny týždenne, na 2. stupni 2 hodiny týždenne, okrem ZŠ Nižná brána, ktorá vo
viacerých ročníkoch 3 hodiny týždenne. Plavecké výcviky je možné realizovať iba v bazéne pri
základnej škole Ľubica, ktorý kapacitne nevyhovuje. Lyžiarske výcviky sú financované
Ministerstvom školstva SR, čo umožňuje účasť všetkých žiakov škôl.

Prehľad návštevnosti ZŠ

Názov školy Počet žiakov Počet žiakov oslobodených
od TŠV

ZŠ Nižná brána 537 3
ZŠ Grundschule 487 1

ZŠ Dr. D. Fischera 623 6
ZŠ sv. Kríža 416 7

Spolu: 2063 17
        Počet k 15.09.2019

Športové zariadenia na základných školách

Športové zariadenia ZŠ Nižná brána ZŠ
Grundschule

ZŠ Dr. D.
Fischera

ZŠ sv.
Kríža

Telocvičňa 3 2 2 2
Posilňovňa 1 - 1 -

Futbalové ihrisko 1 - - -
Atletická dráha 1 - 1 -

Volejbalové ihrisko 2 - - -
Multifunkčné ihrisko 1 2 1 1

Futbalové mini ihrisko 1 - - -
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Doskočisko 1 - 1 -
Hokejbalové ihrisko - - 1 -

Základná škola Nižná brána:

Základná škola s materskou školou Nižná brána je plne organizovaná ZŠ. V školskom roku
2019/2020 má škola 24 tried denného štúdia, 12 tried na 1. stupni, z toho jedna trieda prípravného
ročníka tzv. logopedického ročníka a 12 tried na 2. stupni s celkovým počtom 537 žiakov. V škole
pracuje školský klub detí so štyrmi  oddeleniami s celkovým počtom 120 detí, v ktorých sa trikrát
týždenne vykonáva klubová činnosť so zameraním na šport, výtvarné umenie a ručné práce.

Škola pravidelne organizuje školské turnaje v kolektívnych športoch Olympiádu pre žiakov 1.
stupňa, turnaj vo vybíjanej, súťaže v netradičných športových disciplínach. Počet hodín telesnej
výchovy na ZŠ pre 1., 2., 4., 5., 6., ročník sú 3 hodiny týždenne, 2 hodiny týždenne majú 3., 7., 8.,
9. ročník /3. ročník absolvuje plavecký výcvik, preto má len 2 hodiny/. V ponuke sú záujmové
krúžky, ktorých je otvorených 8 na školský rok 2019/2020 a zúčastňuje sa 128 detí. Škola umožňuje
deťom, mládeži a širokej verejnosti športovať v športovom areáli denne.

Veľká telocvičňa je využitá na 90%, stredná na 80% a malá na 60%, k dispozícii sú pondelok až
nedeľa od 08:00 do 20:30.

Športový areál školy je dobrom stave, rekonštrukciu si vyžadujú antukové volejbalové ihriská,
osvetlenie vo veľkej telocvični, výmena palubovej podlahy v strednej telocvični.

Prehľad záujmových krúžkov na ZŠ Nižná brána

Názov záujmového krúžku Počet detí
Florbal 15
Futsal mladší žiaci 20
Futsal starší žiaci 20
Šikovní štvrtáci 15
Tanečný krúžok 8
Hokej 20
Futsal najmladší žiaci 15
Gymnastika pre 1. stupeň 15
Spolu: 128

ZŠ – Grundschule Hradné námestie 38:

V školskom roku 2019/20 má škola 23 tried denného štúdia, 10 tried na 1. stupni  a 13 tried na 2.
stupni s celkovým počtom 487 žiakov. Žiaci na 1. a 2. stupni absolvujú 2 hodiny telesnej výchovy
týždenne. V rámci doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy škola organizuje kurz
korčuľovania, lyžiarsky a plavecký výcvik. Škola disponuje veľkou a malou telocvičňou, 2
vonkajšími ihriskami s umelou trávou, na hodiny atletiky sa využíva areál parku za hradom. Potreby
školy sa orientujú na vybudovanie atletickej dráhy a doskočiska, basketbalových košov, výmenou
povrchu na ihrisku s umelou trávou a zateplenie strechy malej a veľkej telocvične.
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Prehľad záujmových krúžkov na ZŠ – Grundschule

Názov záujmového krúžku Počet detí
Florbal 12
Futbal pre 1. ročník 12
Spolu: 24

Základná škola Dr. Daniela Fischera:

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, 06001, Kežmarok je plne organizovaná ZŠ. V školskom
roku 2019/20 má škola 27 tried denného štúdia, 12 tried na 1. stupni a 15 tried na 2. stupni s
celkovým počtom 623 žiakov. Na 1. a 2 stupni majú žiaci 2 hodiny TŠV týždenne. Možnosti
doplnenia učebného plánu pre hodiny telesnej výchovy využívajú formou bedmintonu, cvičeniami
úpolov a na fitlopte, hokejbalom, inline korčuľovaním, ringom a florbalom. Škola má otvorených 7
športových krúžkov, ktoré navštevuje 126 detí. Disponuje 2 telocvičňami, multifunkčným ihriskom,
hokejbalovým ihriskom, posilňovňou a bežeckou dráhou.

Malá a veľká telocvičňa je k dispozícii pondelok až piatok od 08:00 do 19:00, obsadenosť oboch
telocviční je 100%.

Bežecká dráha s doskočiskom je v havarijnom stave – nutnosť rekonštrukcie.

Prehľad záujmových krúžkov na Dr. Daniela Fischera

Názov záujmového krúžku Počet detí
Volejbal 12
Basketbal 13
Futbal 17
Florbal 31
Atletická príprava 19
Pohybové hry- basketbal 18
Karate 16
Spolu: 126

Základná škola sv. Kríža:

Základnú školu navštevuje 398 žiakov v školskom roku 2019/2020. Škola disponuje 2 telocvičňami
a multifunkčným ihriskom s umelým trávnikom, ktoré sú v súčasnosti postačujúce. Na škole je
otvorený futbalový krúžok, do ktorého je zapísaných 20 žiakov 1. stupňa ZŠ. V rámci Športovej
akadémie Mateja Tótha je zapojených 20 žiakov 1. stupňa ZŠ a v Školskej futbalovej lige je
zapísaných 25 žiakov 2. stupňa ZŠ.

Malá a veľká telocvičňa je k dispozícii od pondelka do piatka, obsadenosť oboch telocviční je 70%.
Malá telocvičňa je využívaná predovšetkým žiakmi ZUŠ.
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3.1.3. Stredné školy
Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku:

Každá trieda gymnázia má 2 hodiny telesnej výchovy týždenne. Úplne oslobodených od telesnej
výchovy je 15 študentov. Na škole sú otvorené 3 záujmové krúžky, ktoré navštevuje 53 študentov.
Škola disponuje telocvičňou na Tvarožnianskej ulici a malou telocvičnou, ktorá je súčasť budovy
školy. Telocvične si vyžadujú rekonštrukciu.

Prehľad záujmových krúžkov na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava

Názov záujmového krúžku Počet detí
Basketbal 16
Bedminton 18
Športové hry 19
Spolu: 53

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok:

Študenti absolvujú 2 hodiny TŠV týždenne. Na škole je otvorených 5 záujmových krúžkov, na
ktorých sa zúčastňuje 67 študentov. Z hodín TŠV je celkovo oslobodených 5 študentov a čiastočne
oslobodení sú 4 študenti. Škola má k dispozícii telocvičňu a posilňovňu.

Prehľad záujmových krúžkov na SOŠ, Garbiarska

Názov záujmového krúžku Počet detí
Športové hry 12
Florbal 15
Kondičné cvičenia 15
Atletický krúžok 12
Nohejbal 13
Spolu: 67

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku:

Študenti všetkých ročníkov absolvujú 2 hodiny TŠV týždenne. Z celkového počtu 265 študentov je
úplne oslobodených od TŠV 28. V rámci možnosti doplnenia učebného plánu škola využíva
vyučovanie netradičných športov a nových trendov v cvičení. Škola využíva na telesnú výchovu
telocvičňu, posilňovňu, školský dvor, antukové ihrisko, cyklochodník.

Školský dvor a antukové ihrisko je potrebné zrekonštruovať. Návrh financovania rekonštrukcie zo
zdrojov EÚ.

Prehľad záujmových krúžkov na HAOBKK

Názov záujmového krúžku Počet detí
Kondičné posilňovanie –
posilňujeme ku zdraviu 9

Loptové hry – kondičné
posilňovanie 9

Spolu: 18
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Škola umeleckého priemyslu:

Časová dotácia pre predmet TŠV sú 2 hodiny týždenne. Úplne oslobodených študentov o TŠV je
10. Štátny vzdelávací program určuje na vyučovanie TŠV časovú dotáciu 8 vyučovacích hodín za
štúdium, takýto rozsah má škola ponechaný aj v Školskom vzdelávacom programe. Disponibilné
hodiny  na rozšírenie časovej dotácie predmetu TŠV nevyužili. Škola nedisponuje vlastným
športovým zariadením, na hodiny TŠV využívame Mestskú športovú halu a okolie školy v letných
mesiacoch.

Prehľad záujmových krúžkov na ŠUPKK

Názov záujmového krúžku Počet detí
Sezónne činnosti 23
Spolu: 23

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická:

Časová dotácia pre predmet TŠV sú 2 hodiny týždenne. Úplne oslobodených študentov o TŠV je
14. Podľa materiálno-technického vybavenia a pomôcok využíva škola doplnenie učebného plánu
TŠV, cvičenie s fitloptami, švihadlami, florbal, posilňovanie, bedminton. V zimnom období má
škola možnosť využívať ľadovú plochu. Na škole je otvorených 7 záujmových krúžkov. Škola
disponuje telocvičňou, posilňovňou a tenisovým kurtom. Aktuálne prebieha projekt na
rekonštrukciu telocvične a posilňovne.

Prehľad záujmových krúžkov na SOŠ AaT

Názov záujmového krúžku Počet detí
Kondičné posilňovanie 13
Branno – športový krúžok 16
Futbalový krúžok 12
Športové hry 20
Športovo – pohybový krúžok 12
Volejbalom ku zdraviu 14
Šachový krúžok 12
Spolu: 99

Prehľad počtu študentov na stredných školách

Názov školy Počet študentov

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 235

Hotelová akadémia Otta Brucknera v Kežmarku 265

Škola umeleckého priemyslu 142

Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok 348

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 437

SPOLU: 1427
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Športové objekty na stredných školách

Športové
zariadenie Gymnázium Hotelová

akadémia

Škola
umeleckého
priemyslu

SOŠ
Garbiarska SOŠ AaT

Telocvičňa 2 1 - 1 1
Posilňovňa - 1 - 1 1
Antukové

ihrisko - 1 - - -

Tenisový
kurt - - - - 1

3.2. CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
Centrum voľného času v Kežmarku plní hlavnú úlohu vo výchovnovzdelávacích aktivitách,
v pravidelnej a príležitostnej činnosti detí a mládeže. Cieľom činnosti v oblasti športu je vytvorenie
podmienok komplexného vplyvu športu na rozvoj osobnosti človeka v každom vekovom období,
sociálnom postavení, či zdravotnej spôsobilosti. Mesto Kežmarok podporuje športovanie detí
a mládeže cez CVČ uskutočňovaním, organizovaním a spolufinancovaním školských športových
súťaží na regionálnej úrovni.

3.2.1. Školské športové súťaže
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR je vyhlasovateľom školských športových súťaží.
Organizujú sa školské, okresné, krajské kolá, ktoré končia na majstrovstvách Slovenska. Súťaže sa
organizujú s cieľom osloviť najširší okruh detí a mládeže. Jedná sa o širokú škálu aktivít, do ktorých
sa môžu zapojiť jednotlivci ako aj skupiny. Koordinátor a usporiadateľ súťaží pre základné a stredné
školy v obvode Kežmarok je Centrum voľného času Kežmarok. Súťaže sa organizujú v objektoch
škôl, ktoré majú k dispozícii telocvične a športové areály. Financovanie týchto súťaží je
zabezpečované MŠVVaŠ SR prostredníctvom krajských školských úradov. Základné školy
v okrese sa aktívne zapájajú do všetkých školských športových súťaží. V školskom roku 2018/2019
sa na športových súťažiach v okrese Kežmarok zúčastnilo spolu 1632 detí. Zo stredných škôl ich
bolo 492 a zo základných škôl 1140. Chlapcov bolo 891 a dievčat 741.

Pre stredné školy bolo spolu 9 súťaží (cezpoľný beh, futsal, stolný tenis, bedminton, basketbal,
florbal, volejbal, veľký futbal a atletika), pre základné školy  12 súťaží, z toho 2 súťaže na Krajskej
úrovni (stolný tenis a malý futbal dievčat a chlapcov). Zvyšných 10 súťaží boli okresné kola
(cezpoľný beh, stolný tenis, bedminton, florbal, volejbal, basketbal, vybíjaná, MC Donald´s, malý
futbal a atletika).

Náklady na prenájom športovísk za rok 2019 boli 9699€.

3.2.2. Záujmová športová činnosť v CVČ Kežmarok
Centrum voľného času Kežmarok má otvorených 33 záujmových športových krúžkov, na ktorých
sa zúčastňuje 437 detí. Ich vedenie je zabezpečené externými a internými vedúcimi pracovníkmi.

Záujmové krúžky v školskom roku 2019/2020 so športovým zameraním

Por. Číslo Názov krúžku Počet prihlásených

1. Badminton 1. 12
2. Badminton 2. 12
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3. In-line 1. 12
4. In-line 2. 12
5. In-line 3. 12
6. In-line 4. 12
7. Jiu-Jitsu sebaobrana 12
8. Jiu-Jitsu 13
9. Kondičná športová príprava 14
10. Lezenie na umelej stene 1. 12
11. Lezenie na umelej stene 2. 11
12. Lezenie na umelej stene 3. 7
13. Lezenie na umelej stene 4. 5
14. Parkour-freerunning 1. 16
15. Parkour-freerunning 2. 16
16. Parkour-freerunning 3. 9
17. Posilňovňa 5
18. Rehabilitačné plávanie 1. 12
19. Rehabilitačné plávanie 2. 12
20. Rehabilitačné plávanie 3. 12
21. Rehabilitačné plávanie 4. 12
22. Rehabilitačné plávanie 5. 12
23. Šach 5
24. Šport pre všetkých 1. 17
25. Šport pre všetkých 2. 18
26. Športová futbalová prípravka 24
27. Športová hokejová prípravka 26
28. Športová streľba z luku 21
29. Športová volejbalová príprava dievčat 17

30. Športovo-pohybové hry – najmladší
žiaci 7

31. Športovo-pohybové hry – mladší žiaci 26
32. Volejbal pre mladých 12
33. Základy horolezectva 12

Spolu: 437

3.3. ŠPORTOVÉ KLUBY MESTA KEŽMAROK
V meste Kežmarok pôsobia športové kluby, ktoré sú samostatné právne subjekty so štatútom
občianskeho združenia.

3.3.1. Mestský športový klub Kežmarok
Mestský športový klub Kežmarok je dobrovoľné občianske združenie športovcov, funkcionárov
a priaznivcov športu a športového hnutia v meste Kežmarok, ktorí vyvíjajú svoju činnosť na základe
svojich potrieb s ohľadom na Program rozvoja mesta Kežmarok. Účelom činnosti MŠK je starať sa
o rozvoj športovej činnosti v celej šírke, s osobitným zreteľom na rozvoj mládežníckeho športu, na
zlepšenie podmienok pre jeho rozvoj na území mesta Kežmarok a zastupovať záujmy športovcov
pôsobiacich v jednotlivých kluboch a oddieloch združených v MŠK.
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Prehľad počtu členov klubov MŠK za obdobie 2016 - 2019

Por.
číslo Názov klubu Počet členov/mládež

2016                2017               2018               2019
1. BK MŠK KK 104/70 120/70 100/70 100/70
2. Hokejbal MŠK KK 158/110 142/110 121/32 110/60
3. MŠK Ranč Čajka 38/8 45/8 32/11 32/11
4. MŠK Karate klub KK 56 70 70 70
5. ZO - Kynológia 42/14 54/3 60/3 52/3

6. MŠK KK – LO
Lukostreľba 59/17 80/27 70/31 71/30

7. HKM Kežmarok - - - 134/87

8. MŠK KK 1895 - Ľahká
atletika 30/18 25/18 21/12 21/12

9. MŠK 1.PPC Fortuna
KK 46/21 41/21 39/8 39/8

10. MŠK KDV KK 57/28 41/28 42/17 42/17
11. TŠC TEMPO MŠK KK 55/36 55/36 55/41 55/41
12. KV MŠK OTKAN KK 143/67 143/67 147/39 39
13. 1.MFK – mládež 135/135 142/135 167/158 167/158

14. MŠK LO KK –
Lyžiarsky oddiel 81 81 84/7 84

15. CK MŠK KK 62/8 50/8 80/16 80/16
16. MŠK Goral Gym - BŠ 75/4 75/4 83/3 83/3

17. PO Little shark MŠK
KK -/- 30/28 124/117 124/117

Spolu: 1043 1061 1307 1307

            Zdroj: MŠK Kežmarok

BK MŠK Kežmarok - basketbal:

Štatutárnym zástupcom klubu v súčasnosti je Jozef Juhász. V klube pôsobia 3 tréneri. Každoročne
organizujú medzinárodný turnaj Memoriál Vlada Jančeka v kategórii kadetov, Memoriál Karola
Štepánka v kategórii mužov a rámci Dni športu mesta Kežmarok Streetbalový turnaj mládeže.
V roku 2016 sa muži umiestnili na 11. mieste, kadeti na 9. mieste v skupine Východ. V roku 2017
muži obsadili 9. miesto, kadeti bojovali v II. lige kadetov a žiaci v I. lige žiakov v skupine Východ.
V roku 2018 muži obsadili v II. lige 6. miesto, juniori pôsobili v II. lige juniorov, žiaci v I. lige
žiakov skupiny Východ.

V sezóne 2018/2019 sa zúčastnili súťaží regionálneho a celoslovenského charakteru tri mládežnícke
družstvá. V súťaži mužov mali zastúpenie v II. lige, skupine Východ sa umiestnili na 6. mieste.
V novej sezóne sú momentálne na 1. mieste. Družstvo juniorov pôsobilo uplynulú sezónu
v najvyššej slovenskej juniorskej súťaži

Družstvo žiakov pôsobilo v súťaži 1. Ligy žiakov, skupiny Východ/A. V základnej skupine obsadili
posledné miesto. Po zlúčení oboch skupín sa v súbojoch o 5. – 9. miesto stretli s družstvami druhej
skupiny nepostupujúcich do finálových bojov. Celkovo umiestnili na 7. mieste. Pre túto kategóriu
sa usporiadal v júni už šiesty ročník medzinárodného turnaja Memoriál Vlada Jančeka za účasti
družstiev z Poľska a Slovenska. Najmladší basketbalisti zbierali svoje prvé skúsenosti v súťaži
mladších mini žiakov. Družstvo zložené prevažne z chlapcov sa v regióne umiestnili na 4. mieste.

Klub sa venoval aj športovej príprave najmenších detí v krúžkoch na školách. V sezóne 2018/2019
pôsobia v súťažiach tieto celky: muži, juniori, st. žiaci a mladší minižiaci. V sezóne 2019/ 2020 sú
v súťaži muži, juniori kadeti, mladší žiaci.
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Hokejbal MŠK Kežmarok:

Hokejbal v meste Kežmarok má 20 ročnú históriu. Klub založil Pavol Humeník.  Klub  hrá
momentálne Slovensku extraligu mužov. Mládež má činnosť tento rok pozastavenú, keďže väčšina
členov prešla pod hokejové kluby v meste, budúci rok je na pláne otvorenie 3 mládežníckych
kategórií, ktoré by sa zúčastňovali slovenského pohára. S mužmi plánujú hrať naďalej extraligu.
Aktuálne má klub 50 členov v mužstve A mužov a 60 detí. Mužstvo A sa umiestnilo v najvyššej
slovenskej lige 1 krát na 3. mieste a 1 krát na 2. mieste. Za dobrý výsledok považujú množstvo
vychovaných reprezentantov. Mládež v kategórii U16 pred dvomi rokmi vyhrala titul majstra
Slovenska. Z radov mužstva A reprezentovali Slovensko na Majstrovstvách sveta 7 hráči pred 4
rokmi a 5 hráči pred 2 rokmi. Z mládežníckych kádrov reprezentovalo 6 hráčov, z toho dvaja
kapitáni reprezentácie kategórii U18 a U20.

Financovanie klubu je podporované dotáciami z MŠK a sponzorov.

MŠK Ranč Čajka – jazdecký oddiel:

Jazdecký klub MŠK Ranč Čajka bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2008 po vzniku MŠK, ako
jeden zo zakladajúcich členov.  Po zložení licenčných skúšok 4 členov klub získal profesionálnu
základňu pre vytvorenie športového jazdeckého klubu. Štatutárnym zástupcom je Stanislav Čajka.
V klube pôsobí 1 tréner. Klub dosahuje výborne výsledky na pretekoch. Za posledné 3 roky obsadili
18 krát 1. miesto, 24 krát 2. miesto a 3. miesto 20 krát. Klub je zameraný na mládež, ale v klube je
viac kategórií V kategórii Pony je Sofia Babičová v reprezentácii Slovenska. Klub sa zúčastňuje na
MSR družstiev. Financovanie je z veľkej časti hradené z vlastných zdrojov, dotáciou z mesta
Kežmarok a 2% z daní.

MŠK Karate klub Kežmarok:

Karate v Kežmarku fungovalo pod vedením Jaroslava Božoňa st. 25 rokov. V roku 2009 sa stal
novým štatutárom Mgr. Jaroslav Božoň ml. Po vzniku Mestského športového klubu sa začlenili do
jeho radov a fungujú pod nim dodnes ako MŠK Karate Klub Kežmarok. Klub začínal od nuly. Z
roka na rok sa rozrástol, v dnešnej dobe má veľmi dobrú a silnú základňu deti a trénerov.

Tréningová činnosť prebiehala zo začiatku v ZŠ Ľubica , Hotelová Akadémia, približne 8 rokov
klub trénuje v mestskej športovej hale a na ZŠ Nižná brána. Tréningy prebiehajú tri krát do týždňa.
Dva krát v športovej hale a raz na Nižnej bráne. Pred dôležitými súťažami trénujú aj štyri krát do
týždňa. Tréningová zložka je rozdelená na súťažiacich, pokročilých a začiatočníkov. Každý tréner
má svoju skupinu.

Hlavným trénerom je Mgr. Jaroslav Božoň - diplomovaný tréner prvej triedy . V roku 2012 sa
pripojil Stanislav Joch, tréner tretej triedy a v roku 2014 dlhoročný karatista Michal Mlak. V dnešnej
dobe má klub okolo 70 členov. Hlavné zastúpenie majú deti od 5 do 14 rokov, ale  aj niekoľko
starších 15-16-17 ročných.

Dosiahnuté výsledky:

⋅ Nina Božoňová: MSR - 2x 1. miesto Agility a Kata dievčatá 5 ročné (2017);
⋅ Mária Dajana Drugáčová: MSR - 3. miesto Kumite st. žiačky 10-11 rokov do 40kg (2017);
⋅ Kevin Novák: MSR - 2. miesto Kumite ml. žiaci 8-9 rokov do 26 kg (2017);
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⋅ Jakub Pitoňák: MSR - 3. miesto Kumite chlapci 6-7 rokov do 30 kg (2017);
⋅ Soňa Šatalová: MSR - 3. miesto Agility dievčatá 5 ročné (2017);
⋅ Leo Uhlár: MSR - 2. miesto Agility chlapci 7 roční (2017);
⋅ Nina Božoňová: MSR - 1. miesto Agility dievčatá 6 ročné (2018);
⋅ Nina Ďuricová: MSR - 3. miesto Kumite ml. žiačky 8-9 rokov do 32 kg (2018);
⋅ Soňa Šatalová: MSR – 3. miesto Kumite dievčatá 6-7 rokov do 28 kg (2018);
⋅ Nina Božoňová : MSR - 1 miesto Agility dievčatá 7 ročné, 2. miesto kumite dievčatá 6-7

ročné - 28kg a 3. miesto kata dievčatá 6-7 ročné pokročilé (2019);
⋅ Pitoňák Tomaš : MSR - 3 miesto Kumite chlapci 6-7 rokov nad 30kg (2019);
⋅ Soňa Šatalová : MSR - 2 miesto Agility dievčatá 7 ročne (2019).

To sú najlepšie úspechy za rok 2019, klub dosahuje každoročne výborne výsledky na súťažiach
mimo MSR.

Financovanie klubu je zabezpečené cez dotácie od mesta Kežmarok cez MŠK, čo veľmi pomáha
v rozvoji klubu a 2% z dane.

ZO – Kynológia Kežmarok:

Základná organizácia Kynológia Kežmarok vznikla v januári 1973, na jej vzniku sa podieľalo 12
členov. Od začiatku bola činnosť zameraná na športovú kynológiu – výcvik všestranných
záchranárskych a lavínových psov.

Za roky činnosti členovia získali rad úspechov – majster sveta stopárskych psov, niekoľko krát účasť
na majstrovstvách sveta stopárov, účasť na majstrovstva Slovenska vo výkone psov – podľa IGP-3,
IGP-1, Slovenského pohára, Skúšky z výkonu psov podľa IGP-3, IGP-1, SVV, Majstrovstiev
Slovenska stopárov, Medzinárodných pretekov Bull- sport. Členovia organizácie sa každoročne
zúčastňujú výstav a bonitácií psov.

Aktuálne má MŠK-ZO Kynológia Kežmarok 52 členov, z toho 14 žien a 3 mládežníkov.
Organizácia má 6 trénerov a jednu rozhodkyňu NO. Štatutárnym zástupcom je Jozef Nahalka.

Členovia kynológie za posledné tri roky získali 3 krát titul Majster Slovenska podľa IGP-1, Majster
Slovenska stopárov, Tatranská liga 3 krát 1. miesto. Na pretekoch Bull-sport 3 krát 1. miesto, 2 krát
2. miesto. Na Majstrovstvách sveta belgických ovčiakov 5. miesto.

MŠK-ZO Kynológia je financovaná cez MŠK Kežmarok, členské príspevky, 2% z dani
a sponzorstvo.

MŠK LO KK – Lukostrelecký oddiel:

Kežmarskí lukostrelci odštartovali svoju činnosť ešte v roku 1987 v lukostreleckom klube Kriváň
Tatranská Štrba, ktorého boli aj spoluzakladateľmi. Vzhľadom na narastajúci sa počet kežmarčanov
v klube ako aj 35 km vzdialenosť možnej tréningovej prípravy vznikla snaha  o zastrešenie a
založenie vlastného športového klubu v Kežmarku. U vtedajšieho vedenia TJ Jednota Kežmarok
o lukostreľbu nebol záujem.  Ľady sa pohli až po mnohých a  výrazných  medailových úspechoch
Kežmarčanov v Kriváni TŠ a podpore  vtedajšieho pána primátora mesta Kežmarok Ing. Jána
Skupina. Dňa 19.12.1992 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza lukostreleckého klubu s počtom
členov 27. Prvým  štatutárom a zakladateľom  sa stal  Vladimír Majerčák, ktorý tento klub
nepretržite vedie až dodnes.
Prioritou vedenia klubu je predovšetkým starosť o mládež, ktorá tvorí väčšinu členskej základne
a  vždy zastáva popredné umiestnenia na súťažiach Slovenského pohára a Majstrovstvách SR.
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Najmarkantnejšie sa to prejavilo v tohtoročnej halovej sezóne, kde v SP  45 mládežníkov získalo 22
pódiových umiestnení a rekordných 30 mládežníkov z jedného klubu na Majstrovstvách SR vo
Viničnom, kde získali 13 medailí z toho 6 titulov M-SR a tri Slovenské rekordy. Počet členov za
posledné 3 roky sa pohybuje v rozmedzí 65 – 80 členov. Klub má v rámci mládežníckych
vrcholových podujatí na Slovensku vždy najväčšie zastúpenie a najlepší medailový úlovok.
Filozofia predsedu a trénera klubu spočíva vo výbere a uplatnení talentovaných nováčikov
a osvojenie si  súťažných návykov na  podujatiach hneď od začiatku, no s prísnym ohľadom na
rozvíjajúci sa mladý organizmus.
Každoročný zisk desiatok medailí pre Kežmarský klub je vizitka húževnatosti športovcov
a bezodnej vôle a energie ich trénerov. Na MSR v halovej lukostreľbe r. 2017 prišli domov zo
ziskom 3 zlatých, 7 strieborných a 4 bronzových medailí. Na MSR v terčovej lukostreľbe úlovkom
5 zlatých, 10 strieborných a 1 bronzovej medaile boli Kežmarčania najúspešnejším klubom na tomto
podujatí. Rok 2018 potvrdil znova pozíciu kežmarského klubu na najvýznamnejšom lukostreleckom
podujatí ziskom 4 zlatých, 5 strieborných, 5 bronzových medailí v hale a neuveriteľných 8 zlatých,
7 strieborných a 3 bronzových medailí v terčovej lukostreľbe MSR.
Napriek nevyhovujúcim podmienkam, ktoré znova ponúkol manažment Mestského športového
klubu lukostrelcom, čo sa týka časového harmonogramu  zimnej sezóny pre rok 2018-2019 na
tréningovú prípravu, tréner dokázal pripraviť strelcov tak, že domov do Kežmarku mládežníci
doniesli z MSR v halovej 3 zlaté, 9 strieborné a 6 bronzové medaile.  Na M-SR 2019 vo vonkajšej
terčovej  lukostreľbe domov priniesli 6 zlatých, 8 strieborných a 4 bronzové medaile.
Posledné 3 roky na zimnú prípravu využíva klub športovú halu Focus+, čo je veľmi nákladné.
Vďaka tomu však aj v halovej sezóne 2019-2020 klub znova triumfoval  medzi slovenskými klubmi.
Už neodmysliteľnou súčasťou členskej základne klubu sú zdravotne znevýhodnení para lukostrelci,
ktorí právom patria k najlepším na svete. Sám zakladateľ Kežmarského klubu  Vladimír Majerčák
má zdravotné postihnutie a až do dnes je aj nepretržite reprezentačným trénerom paralympionikov
a účastník piatich paralympiád.  Klub sa pýši športovcami s vysnívanými úspechmi, či už
z Majstrovstiev Európy, Svetových pohárov, ale aj Paralympijských hier. Klub združuje zdravotne
znevýhodnených športovcov z celého Slovenska a vytvára  im nadštandardnú, vonkajšiu tréningovú
prípravu.
MŠK - LO každoročne organizuje rad lukostreleckých podujatí: Podtatranská liga, kolá
Slovenského pohára, či MSR v halovej aj terčovej lukostreľbe. Domáce podujati sú dôkladne
pripravené, materiálne zabezpečené a vždy ponímané ako jedny z najlepších na Slovensku. Klub
má 4 licencovaných rozhodcov, z toho jedného 1.triedy. Klub dokáže zabezpečiť súťaž aj so
skórovacími zariadeniami tak,  ako je to na špičkových medzinárodných pretekoch.
Činnosti klubu a jeho napredovaniu pomáha úzka spolupráca rodičov a prívržencov klubu. Dobré
vzťahy, spolupatričnosť a súdržnosť vytvára v klube vynikajúcu atmosféru, ktorú pozitívne vníma
celá lukostrelecká verejnosť.
Snahou klubu je tiež získať štatút lukostrelnice, vďaka patrí mestu Kežmarok, ktoré tohto roku
schválilo žiadosť o financovanie predĺženia ochrannej zásteny. Tá zabezpečí bezpečný a komfortný
priebeh akejkoľvek vonkajšej súťaže podľa platných  smerníc. Klub verí, že sa s pomocou mesta
podarí zrekonštruovať klubové priestory, ktoré majú slúžiť ako multifunkčná miestnosť na
teoretickú prípravu športovcov a individuálnu tréningovú prípravu v zimnej sezóne. Okrem
paralympionikov totiž začínajú svet počnúc Európou dobíjať už aj mladí kadeti, pričom kvalitná
teoretická príprava a podrobný výklad pravidiel WA sú neodmysliteľnou súčasťou prípravy na
vrcholné podujatia.
Vedenie klubu robí všetko preto, aby kežmarská lukostreľba bola pýchou nie len mesta Kežmarok,
ale aj celého Slovenska.
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Hokejový klub mládeže Kežmarok:

Činnosť klubu sa zameriava na rozvoj a podporu ľadového hokeja. V klube pôsobia 3
kvalifikovaní tréneri a 2 študenti vysokej školy, ktorí študujú odbor hokej. V sezóne 2019/2020 je
počet členov 134 z čoho je 87 detí  47 dospelých. Klub sa zúčastňuje v sezóne 19/20 ligy HP3,
HP4 a 5. ročník mladší žiaci. Jedná sa o nový klub, ktorý vznikol v roku 2019, prvé dosiahnuté
výsledky budú známe až po konci ligy. Financovanie je zabezpečené dotáciou mesta Kežmarok,
finančným príspevkom zo Slovenského zväzu ľadového hokeja a súkromnými sponzormi.

MŠK Kežmarok 1895 - Ľahká atletika:

Štatutárnym zástupcom klubu je Ing. Filip Kormoš. Klub pracuje s mládežníckou základňou,
ktorého hlavným zámerom je príprava mládeže pre vrcholový šport a poskytovanie zázemia pre
profesionálnych bežcov. Momentálny počet členov je 17, z toho 7 je mládež. V roku 2018 prestúpili
Marek Šoltés do Atletického oddielu Svit a Kristína Špitková do Dukly Banská Bystrica. Atléti sa
zúčastnili všetkých okresných pretekov a bežeckých podujatí. Medzi najlepšie výsledky pre sezónu
2018 patrí 2. a 4. miesto Mareka Šoltésa na Majstrovstvách SR starších žiakov a starších žiačok, 1.
miesto Kristíny Špitkovej na Majstrovstvách VsAZ ml. žiactva, st. žiactva, dorastu, juniorov,
dospelých. Každoročne v spolupráci s Mestom Kežmarok a ďalšími združeniami sa organizuje
podujatie Kids Athletics pre deti prvého stupňa ZŠ. Klub participuje na organizovaní Olympiády
detí MŠ mesta Kežmarok v ľahkoatletickom trojboji. Klub pomáhal v spolupráci s mestom
Kežmarok a občianskym združením Šport pre všetkých Kežmarok pri organizácii série bežeckých
podujatí Kežmarok Running Tour, ktorá zahŕňa: Beh k Hubertovi, Night Cross a Nočný beh mestom
Kežmarok. Pre rok 2020 pracujú na príprave podujatia Inflatable Fun Run, kde plánujú v spolupráci
so základnými školami v Kežmarku pripraviť široko zamerané športové podujatie.

MŠK 1. PPC Fortuna Kežmarok:

Štatutárnym zástupcom je Miroslav Harabin. V roku 2016 sa klub zúčastnil na súťažiach v II., III.,
V. a VI. lige. Juniori sa umiestnili na 4. mieste v extralige, mužstvo B obsadilo 7. miesto v I. lige
Východ. Klub organizoval MSR v doraste. V roku 2017 a 2018 sa muži zúčastňovali v súťažiach I.,
II., III. a V. ligy. V sezóne 2018/2019 reprezentovalo klub v celoslovenských, krajských
a okresných súťažiach 4 družstvá. Jednotlivých súťaží a turnajov sa aktívne zúčastnilo 16 mužov, 4
žiaci. V mužských súťažiach mužstvo A sa opäť predstavilo v 2. najvyššej slovenskej súťaži -
v 1.lige skupina Východ. Po 4. dvojkole sa dostali na 1. miesto a zotrvali na ňom až do posledného
dvojkola. Nepostúpili do extraligy z dôvodu zranenia 4. hráča. Klub považuje túto sezónu za
najúspešnejšiu v histórii. Najúspešnejším hráčom celej súťaže bol Dariusz Kielb, najúspešnejší
hráči štvorhry sa stala dvojica Matej Harabin – Mateustz Malik.

Mužstvo B hralo 2. ligu, kde skončilo na poslednom mieste a zostúpilo do 3. ligy Západ. Klub vníma
pozitívne pôsobenie v silnej súťaži, kde získavali cenné skúsenosti, ktoré môžu zúročiť neskôr.
Mužstvo C v 3.lige skončilo na poslednom mieste. V mládežníckej zložke sa žiaci zúčastnili len
individuálnych turnajov s nie veľmi dobrými výsledkami. Hlavnou príčinou je výmena generácií.

MŠK KDV šachy Kežmarok:

Štatutárnym zástupcom klubu je Rastislav Veštúr. Počet členov je 42, z toho 17 je mládež. V klube
sú 2 tréneri. Klub pôsobil v I., III. a IV. lige. V sezóne 2018/19 nastúpili do II. a IV. ligy. Klub
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organizoval vo februári 5. kolo seriálu Ligy mládeže Spiša v jedálni ZŠ s MŠ sv. Kríža v Kežmarku.
Reprezentanti klubu podali slušne výkony. Klub sa zúčastňuje aj rôznych turnajov, z ktorých si
často odnášajú ocenenia.

TŠC TEMPO o.z. MŠK Kežmarok:

V roku 1963 vznikol Klub spoločenského tanca pri ZV OZ TATRAĽAN n. p. Kežmarok.
Zakladateľmi  klubu sú Gertrúda Legutká – Scholtzová, a Martin Legutký, učitelia spoločenského
tanca, tréneri a rozhodcovia. Klub je najstarším klubom na Slovensku. Od roku 2009 je členom
Mestského športové klubu Kežmarok, a reprezentuje mesto Kežmarok.

V roku 1964 – 65 klub začal každoročne organizovať súťaž pod názvom PODTATRANSKÁ
TANEČNÁ LIGA za účasti klubov zo Spišskej Novej Vsi, Svitu, Popradu, Prešova, Košíc, Rožňavy
,Michaloviec, Krakova a Kežmarku.

Od roku 1988 začal s tradíciou usporiadania súťaží družstiev, i sólových súťaží pod názvom
ĽANOVÝ KVIETOK pre mládež a dospelých a PODTATRANSKÁ MLÁĎ TANCUJE pre deti
a juniorov. V roku 2008 pridal ďalšiu súťaž POHÁR PRIMÁTORA MESTA KEŽMAROK. Súťaže
pokračujú dodnes. Klub má momentálne 4 trénerov a 35 členov.

V roku 1968 pár Ernest Scholtz – Gertrúda Legutká na MSR v Žiline získali za choreografiu
ČARDAŠ  titul Majstrov  Slovenská. Úspešný reprezentanti klubu: Patrik Scholtz – Beáta Vargová,
Juraj Korec – Marianna Ošková, Michal Kovalčík - Lenka Marošiová, Peter Babony – Alena
Faixová, Ján Vida – Katarína Kovaľová, Jozef Solus – Martina Arpášová. V roku 2007 získal
juniorsky tanečný pár v 10 tancoch ŠT – LAT titul Majstrov SR Juniorov, Juraj Griger – Radka
Britaňákova, Lucia Šajtlavová - Libor Kožik a ďalšie - všetky tieto páry úspešne reprezentovali na
bodovacích súťažiach, Slovenskom pohári, Majstrovstvách Slovenska, kde si vytancovali tituly
majstrov, vicemajstrov na Majstrovstvách Európy a sveta, WDSF súťaži v Európe.

Financovanie klubu pozostáva z členských poplatkov členov, dotácie mesta Kežmarok na prenájom
tanečnej sály a 2 % z daní.

KV MŠK OKTAN Kežmarok:

Predsedom klubu je Ing. Milan Špak. V klube pôsobia 3 tréneri, 2 štatutári a predseda. Klub vznikol
r.1993 pod názvom Klub volejbalu Oktan Benzinol KK ako občianske združenie. Financovaný bol
výlučne Firmou Oktan Benzinol Kežmarok. V roku 2016 bol zmenený názov klubu na Klub
volejbalu MŠK Oktan Kežmarok, stále je samostatný subjekt, ale už finančne podporovaný mestom.

Počet členov je momentálne 35, z toho 12 dievčat družstva prípravky a 23 dievčat družstva starších
žiačok a kadetiek. V roku 2016 volejbalistky družstva A dosiahli najväčší úspech kežmarského
športu v Extralige žien, kde obsadili 2. miesto a zároveň v Slovenskom pohári tiež 2. miesto za
Majstrom republiky Sláviou UK Bratislava. V roku 2018 sa podarilo obsadiť
volejbalistkám družstva A 5. miesto v Extralige žien a v Slovenskom pohári skončili na 3. mieste.
Družstvo junioriek  sa v minulom roku zúčastnilo finálového turnaja MR v Leviciach, kde skončilo
na 6. mieste. Momentálne sú v oblastných súťažiach družstvá kadetiek a starších žiačok so
striedavými úspechmi.

Pre extraligové družstvo žien určité financie poskytlo mesto Kežmarok, zvyšok pokryl klub z
vlastných zdrojov. Mládež bola a je financovaná mestom Kežmarok.
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1.MFK – mládež:

Ladislav Melikant je štatutárnym zástupcom klubu. Klub má 170 členov, z toho je 9 trénerov . Klub
pracoval v šiestich vekových kategóriách od 10 do 19 rokov. Zúčastňovali sa regionálnych líg, kde
sa umiestnili na popredných miestach – kategória U9 – 2. miesto, U10 – 1. miesto, U11 – 1. miesto
v sezóne 2017/2018. Mladší žiaci obsadili v konečnej tabuľke 2. miesto a starší žiaci 5. miesto.
Kategória dorastencov hrala 3. ligu – Podtatranskú, umiestnili sa na 14. mieste.

V sezóne 2018/2019 boli kategórie U10 a U11 účastníkmi I. ligy prípraviek. Vo výsledných
tabuľkách obsadili umiestnenia: U10 – 2. miesto, najlepší strelec súťaže Marko Václavek 27 gólov,
U11 – 1. miesto, najlepší strelec Alex Kovalčik 40 gólov. Žiaci hrali v súťaži dvojičiek mladších
a starších žiakov II. ligu, kde obsadili v konečnej tabuľke mladší žiaci 2. miesto a starší žiaci 6.
miesto. V ročníku 2018/2019 sa starší dorastenci umiestnili na 3. a mladší dorastenci na 5. mieste.

Klub je financovaný počas trvania súťaží organizovaných VsFZ mestom Kežmarok, zimná a letná
príprava spojená s prípravnými zápasmi a turnajmi pre deti a mládež nie je finančne podporovaná
mestom.

MŠK LO Kežmarok – Lyžiarsky oddiel:

Lyžiarsky oddiel MŠK Kežmarok vznikol v roku 2015 ako pokračovateľ úspešného združenia TJ
Štart Kežmarok. Je samostatným občianskym združením, ktoré združuje najmä deti a  mládež od
piatich rokov až po dospelosť. Štatutárnym zástupcom je Martin Chorogwicki.

Cieľom a poslaním klubu je najmä organizovať, zabezpečovať a koordiniovať športovú prípravu
svoich členov, organizovať športové podujatia a iné voľnočasové, kultúrne a spoločenské aktivity.
Zabezpečuje a  vytvára vhodné podmienky na účasť členov na športových podujatiach (Slovenský
pohár, lyžiarske ligy, medzinárodné lyžiarske podujatia a pod.). Tréningový proces vedú
kvalifikovaní tréneri s počtom 6. Počet členov klubu je 63. Príprava je zameraná na lyžiarsku
prípravu, rozvoj kondície, koordinácie, sily, obratnosti, súťaživosti. Tréningy prebiehajú v
telocvični, v teréne, na snehu. Pre všeobecný rozvoj pohybovej aktivity detí využívajú gymnastiku,
atletiku, korčuľovanie na kolieskových inline korčuliach, bicyklovanie, plávanie. Počas zimnej
sezóny sa venuje klub najmä lyžiarskej príprave - tréningy na snehu. Tréningový proces je  doplnený
o kondičné sústredenia  počas letných prázdnin s možnosťou tréningu na vodných lyžiach a zimné
sústredenia v rakúskych lyžiarskych strediskách.

Klub má zabezpečené financovanie cez členské príspevky členov LO MŠK Kežmarok, financiami
z rozpočtu MŠK Kežmarok, financiami zo Slovenskej lyžiarskej asociácie, sponzorskými darmi.

CK MŠK Kežmarok:

Cyklistický klub MŠK Kežmarok sa venuje výchove športovej mládeže vo veku od 6  rokov.
Členovia klubu sa stretávajú na pravidelných tréningoch, zúčastňujú sa lokálnych, národných a aj
medzinárodných súťaží. Pod vedením kvalifikovaných trénerov napredujú deti po športovej aj
duševnej stránke. Pri príprave pretekárov im pomáhajú aj detailne vypracované metódy trénovania
a pravidelné testovanie výkonnosti. Aktuálny počet členov je 128, z toho 39 mládež. V klube
pôsobia 4 tréneri.

Mládež trénuje hlavne horskú cyklistiku - MTB. Tréningový proces je rozdelený na zimnú prípravu
a "letné" jazdenie počas hlavnej sezóny. Počas zimy je aktivita zameraná na koordináciu a
posilňovanie. Do cvičení sú hravou formou zapracované aj "myšlienkové" úlohy, pri ktorých si
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mládež skúša proces rozhodovania pri plnom nasadení. Počas hlavnej sezóny sa využívajú
cyklistické trasy v okolí Kežmarku. Jazdí sa skupinovo 3-4 krát týždenne, predovšetkým v
Levočských vrchoch a do okolitých obcí. Jeden z tréningov je zameraný na technickú jazdu, prejazd
cez rôzne prekážky, vyhýbanie sa, pomalú jazdu, státie, štarty, predbiehanie, zjazdy.

Všetky vekové kategórie robia radosť nielen účasťou, ale aj výbornými výsledkami v rôznych
súťažiach. S rovesníkmi si porovnávajú sily v Detskej Východ road lige, Detskej tour Petra Sagana
a aj v Slovenskom pohári MTB XCO a XCE.

Klub pravidelne organizuje cyklistické preteky pre mládež, napr. lokálne - mestské preteky, jedno
z kôl Detskej tour Petra Sagana. Dospelým dáva priestor porovnať si sily a tešiť sa zo svojho výkonu
hlavne na cestných cyklistických pretekoch, napr. O pohár primátora mesta Kežmarok.

Dosiahnuté výsledky:
Slovenský pohár MTB XCO XCE 2018
⋅ 3. miesto Alexandra Čermáková 9.kolo SP Lietava
⋅ 4. miesto Nelka Hajkovská 10.kolo SP Porač
⋅ 7. miesto Lea Horníková 10.kolo SP Porač
⋅ 8. miesto Šarlotka Čermáková 5.kolo SP Košice
⋅ 9. miesto Riško Mozden 5.kolo SP Košice, 10.kolo SP Porač

Dtps mtb xco 2018
⋅ 1. miesto Ninka Raffajová 9.kolo Topoľčianky

Dvrl mtb xco 2018
⋅ 1. miesto Lea Horníková vo všetkých absolvovaných kolách

Celkové hodnotenie 2018:
⋅ 1.miesto Lea Horníková
⋅ 2.miesto Šarlotka Čermáková
⋅ 2.miesto Alexandra Čermáková
⋅ 2.miesto Riško Mozden
⋅ 2.miesto Goran Gemza
⋅ 3.miesto Ninka Raffajová
⋅ 3.miesto Alex Rusnačík
⋅ 3.miesto Katka Laskovká

Ostatné celkové poradie DVRL:
⋅ MIKRO chlapci: 3.miesto Tomáš Sliva
⋅ MILI chlapci: 3.miesto Fabian Scherfel
⋅ MINI dievčatá: 2.miesto Ninka Raffajová, 3.miesto Šarlotka Čermáková
⋅ MINI chlapci: 3.miesto Vratko Scherfel
⋅ MLADŠÍ žiaci: 2.miesto Tobias Hajkovský
⋅ STARŠIE žiačky: 2.miesto Alexandra Čermáková
⋅ STARŠÍ žiaci: 2.miesto Richard Hajkovský

V sérii Detská Východ Road Liga 2019 klub pravidelne reprezentovalo 17 detí, v celkovom
hodnotení si odniesli 5 majstrovských titulov - kategórii MILI dievčatá Paulínka Šolcová, v
kategórii MINI chlapci Riško Mozden, v kategórii mladšie žiačky Kristínka Petijová, v kategórii
mladší žiaci Dominik Košár a v kategórii starší žiaci Slávo Petija.
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MŠK Goral gym – BŠ Kežmarok:

Športový klub Thajského boxu Goral gym vznikol v roku 2011. Zakladateľom je súčasný tréner a
zápasník Jozef Kušmirek. Klub sa zaoberá výukou Thajského boxu, kickboxu a klasického boxu.
Od roku 2015 sa stal klub Goral gym súčasťou Mestského športového klubu Kežmarok. V
súčasnosti má klub 85 členov, z toho približne 15 zápasníkov a dvoch trénerov. Financovanie chodu
klubu a energií sú z vlastných zdrojov. Výdavky spojené so súťažami, ligami Thajského boxu,
ligami Slovenského zväzu kickboxu, organizovaním súťaží a základnej výbavy klubu sú z veľkej
časti hradené z dotácie Mestského športového klubu Kežmarok.

Dosiahnuté výsledky klubu:

⋅ Slovak Open 2017 -  1. a 2. miesto v kategórii K1 do 81kg;
⋅ Knockout 2 - Jozef Kolodzej majster Slovenska v Kickboxe;
⋅ Majstrovstvá Slovenska v kickboxe - 3x majstrovský titul a 1x vicemajstrovský titul

Slovenska;
⋅ Slovak Open – 2018 – 2x 2. miesto, 4x 3. miesto;
⋅ Slovak Open 2019 - 2. miesto v kickboxe;
⋅ Asociácia WKU - titul majstra sveta v kategórii do 83kg Jozef Kolodzej.

Klub MŠK Goral gym Kežmarok sa každoročne zúčastňuje na amatérskych alebo profesionálnych
turnajoch, získava mnoho menších víťazstiev a skúseností, ktoré klub posúvajú vpred a reprezentujú
dobré meno mesta Kežmarok.

Plavecký oddiel LITTLE SHARK MŠK Kežmarok:

Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. vznikol v roku 2016 v Kežmarku. Venuje
sa športovému, výkonnostnému a kondičnému plávaniu detí a mládeže. Hlavným cieľom
športových tréningov je naučiť deti plávať a to technicky správne všetky súťažné (kraul, znak, prsia,
motýlik) i nesúťažné štýly plávania, obrátky a štarty. Zároveň je snaha dosiahnuť čo najvyššiu
individuálnu výkonnosť detí, organizovať a zapájať sa s deťmi do plaveckých súťaží, rozvíjať ich
všestranné pohybové schopnosti, rozvíjať samostatnosť, ale aj tímovú spolupatričnosť a súdržnosť,
dbať o zdravý telesný aj duševný vývoj dieťaťa.

V klube pôsobí približne 100 plavcov vo veku od 5 do 15 rokov, ktorí sú  rozdelení do 6
výkonnostných - tréningových skupín. O ich napredovanie a rozvoj sa usilovne stará zohratý tím
plaveckých a kondičných trénerov (aktuálne v počte 5 + 1 asistent). Plavci absolvujú tri tréningové
jednotky za týždeň (z toho sú dve plavecké a jedna kondičná).

Plavecký oddiel nemá vlastné tréningové zázemie v Kežmarku. Chýba krytá plaváreň, kde by mohli
plavci trénovať. Plavci preto musia cestovať do Svitu, kde si organizačne zabezpečili po dohode s
mestom Svit plaváreň a rovnako tak využívajú bazén v ZŠ Ľubica, kde trénujú najmladší plavci.
Cez leto organizujú aj tréningy na letnom kúpalisku v Kežmarku a absolvujú letné sústredenie -
Letný plavecký kemp vo Vyšných Ružbachoch s každodenným plaveckým tréningom na plavárni
v Starej Ľubovni.

Klub sa zúčastňuje plaveckých pretekov Spišskej ligy neregistrovaných plavcov, ktorej sú súčasťou.
Posledné preteky, na ktorých sa klub zúčastnil, boli preteky Vianočná hviezda v Spišskej Novej Vsi,
ktoré sa konali 14.12.2019. Skvelé výkony plavcov dokazuje bohatá medailová zbierka: 23 zlatých,
5 strieborných a 8 bronzových.
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Plavecký oddiel je z časti financovaný príspevkom z MŠK Kežmarok, ktorý nám MŠK
poskytne vždy na jeden kalendárny rok. Ďalšie zdroje financií sú členské príspevky všetkých členov
nášho občianskeho združenia, 2% z daní, Centrum voľného času Kežmarok - kryje náklady na bazén
v ZŠ Ľubica (október - máj).  Klub sa snaží osloviť aj rôznych sponzorov, často krát z radov rodičov,
ktorí nezištne pomáhajú pri rôznych podujatiach, ktoré organizuje  plavecký oddiel.

3.3.2. 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
Prezidentom a štatutárnym zástupcom je Tibor Friedman. Tréner je Pavol Fejerčák. Mužstvo
dospelých – 26 členov. V roku 2017 štartovalo družstvo v 4 lige, odkiaľ vypadlo do 5. ligy.
Nasledujúce dva roky sa umiestňovalo v strede tabuľky. Štartuje v 5. futbalovej lige v skupine
podtatranskej ligy. Po polovici súťaže je klub na 1. mieste. Cieľom je postup do 4. ligy. Dlhodobým
cieľom pre 1. MFK je postup do 3. futbalovej ligy, ktorá sa tu naposledy hrala v 1968. V prípravnej
fáze družstvo absolvuje prípravné zápasy. Okrem mestskej dotácie klub sponzorujú súkromné
spoločnosti.

3.3.3. Stolnotenisový klub Severka Kežmarok
Počiatky existencie tohto klubu spadajú do roku 1978, ktorý začínal hrať oficiálne súťaže pod
hlavičkou SZM NsP Kežmarok. Potom prijal ponuku IAMES Kežmarok, pod ktorým hral do roku
1989. Po transformácii spoločnosti v roku 1989 sa členovia stolnotenisového premenovali na
STOLNOTENISOVÝ KLUB SEVERKA Kežmarok. Zakladateľmi klubu boli Dr. Jaroslav
Novotný, Jozef Funket, Anton Funket, Milan Krupka a Pavel Dudáš, Eduard Hagara starší a Michal
Zubko.

Po počiatočnom účinkovaní v najnižších okresných súťažiach bývalého okresu Poprad, ktorého
účastníkmi boli uvedení zakladatelia začal sa klub postupne rozrastať a postupovať aj
v stolnotenisových súťažiach do IV. ligy a III. ligy, dva ročníky odohrali aj v II. slovenskej lige.
Prihlásením sa talentovaných dievčat Marie Funketovej, Anny Funketovej, Zuzany a Radky
Leščinskej sa hrala aj II. liga žien a to na vysokej hernej úrovni, kedy dievčatá hrali so špičkovými
hráčkami Slovenska v Čadci, Považskej Bystrici, Košiciach, Žiline.

Klub sa postupne začal rozrastať aj o mladých, talentovaných hráčov ako Martin Hagara, ktorý sa
stal majstrom Prešovského kraja, brat Eduard Hagara ml, bratia Rado a Štefan Vnenčákovci, Lukáš
Postisk.

V súčasnosti má STK SEVERKA 4 družstvá dospelých, ktoré hrajú III. ligu, V. ligu a VI. ligu.
Úspešné je družstvo žiakov, ktoré 2 krát vyhralo regionálnu Podtatranskú ligu starších žiakov a to
v roku 2016 a 2019. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú majstrovstiev Podtatranského regiónu, ktorý
zastrešuje okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad a Levoča, z ktorých pravidelne nosia
najcennejšie medaile. V minulom roku boli majstrami Podtatranského regiónu Tomáš Gašparovič
z jednotlivcov a spolu s Tomášom Košom v štvorhre. Najúspešnejším rokom bol práve rok 2020,
kde žiaci získali 7 zlatých, 6 strieborných a 8 bronzových medailí práve na tomto podujatí v Spišskej
Starej Vsi.

V klube pôsobia 2 tréneri, čo je málo na 60 členov. 1 tréner s druhou najvyššou licenciou „B“ Dr.
Jaroslav Novotný a 1 tréner v príprave na získanie licencie Miroslav Podolský. Okrem toho má klub
4 kvalifikovaných rozhodcov - 1 medzinárodný - Dr. Novotný a 3 s licenciou C.

Družstvo A vyhralo 2x III. ligu a postúpilo do II. ligy. Družstvo B sa stalo 2x víťazom IV. ligy
a postúpilo do III. ligy. U jednotlivcov hráč Alex Popovič ako mladší žiak získal 3 medaile na
Majstrovstvách Slovenska žiakov - zlatú, striebornú a bronzovú. Martin Hagara bol majstrom
prešovského kraja kategórie starší žiaci. Pavel Ištók bol tretí na Majstrovstvách kraja. V súčasnosti
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je úspešným hráčom veterán Anton Funket, ktorý sa stal víťazom v kategórii nad 70 rokov na
Slovensku.

Financovanie klubu je veľmi náročne. Je potrebné financovať cestovné, vklady do súťaží
jednotlivcov aj družstiev, nákupy športového materiálu špičkovým hráčom, nájom telocvične na ZŠ
Nižná Brána. Najväčšie náklady sú na tréning a súťaže mládeže, kde je 17 hráčov do 21 rokov, za
ktorých dostáva klub dotáciu od Slovenského stolnotenisového zväzu. Dotáciu pre klub poskytuje
aj mesto Kežmarok.

Cieľom v tejto sezóne bol postup družstva A do II. ligy, družstva B do IV. ligy a družstva D do V.
ligy, družstvo žiakov malo za cieľ  vyhrať II. ligu starších žiakov. Všetky družstva majú  výbornú
východiskovú pozíciu vo všetkých súťažiach.

3.3.4. Atletický klub Elán pri ZSŠOaS Kežmarok
Atletický klub Elán pri ZSŠOaS Kežmarok vznikol v roku 2003 pod rovnomenným názvom.
Súťažne začal pôsobiť od januára 2004. Jeho zakladateľmi sa stali Mgr. Dušan Griglák a Mgr. Iveta
Gončárová, ktorí vedú atletický klub aj v súčasnosti. Viac ako polovicu členov tvoria terajší alebo
bývalí žiaci tejto školy.

Tréningové procesy prebiehajú 3 – 4x do týždňa v telocvični SOŠ, Garbiarska v Kežmarku, na
atletickej dráhe ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku a v Lesoparku Štart. AK Elán tradične výborne
spolupracuje so SOŠ, Garbiarska v Kežmarku, so ZŠ s MŠ Nižná brána v Kežmarku a v poslednom
období aj so ZŠ - Grundschule  Hradné námestie v Kežmarku.

Počet registrovaných členov v Slovenskom atletickom zväze k 01.01.2020 je 18, z toho 1
kvalifikovaný tréner a 1 pomocný tréner. Prípravka má 20 detí.

Dosiahnuté výsledky:

⋅ 2 slovenské rekordy,
⋅ 13 titulov majstra Slovenska,
⋅ 65 medailových umiestnení na majstrovstvách Slovenska,
⋅ 2 tituly majstrov Slovenska základných škôl,
⋅ 5 titulov majstrov Slovenska stredných škôl,
⋅ 1 titul akademický majster Slovenska,
⋅ 24 medailových umiestnení.

Atletický klub získava na svoju činnosť finančné prostriedky  zo štyroch zdrojov:
1. Dotáciu z mesta Kežmarok na športovú činnosť,
2. Dotáciu zo Slovenského atletického zväzu za športovú činnosť,
3. 2% z daní,
4. Členské príspevky.

Získané finančné prostriedky používa AK na najnutnejšie výdavky atlétov: prepravné, štartovné,
regenerácia, doplnky výživy, materiálno-technické vybavenie.

3.3.5. Športový klub IAMES Kežmarok
Aktivita horolezcov v Kežmarku a jeho blízkom okolí viedla v roku 1981 k založeniu
Telovýchovnej jednoty IAMES Kežmarok, v ktorej malo dominantné postavenie horolezectvo.
Najväčšiu zásluhu pri zakladaní tejto telovýchovnej jednoty mali Ing. arch. Miloslav Neumann
a Tibor Šurka.
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V súčasnej dobe sa začínajú prejavovať mladší členovia Michal Malina a Urban Petra a to hlavne
pri organizovaní známeho podujatia na nádvorí kežmarského hradu – boulderingových pretekov
dospelých aj detí Boulder King. Podujatie je zaradené do pretekov Slovenského pohára za
významnej finančnej podpory ŠK IAMES a mesta Kežmarok. Štefan Bednár ml. je dlhoročný člen
reprezentačného družstva SHS JAMES.

Činnosť klubu je zameraná hlavne na športové podujatia v prírode, tzv. outdoorové športy ako sú
letné a zimné horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, bouldering, turistika, ale aj lezenie na
umelých stenách. Organizovaním športových podujatí ako napr. Tradičný horolezecký týždeň
JAMES vo Vysokých Tatrách, Psotkov Memoriál.

V súčasností má ŠK IAMES Kežmarok 31 členov, z toho dvoch aktívnych inštruktorov
horolezectva (Laco Gancarčík a Štefan Bednár st.), jedného stavača ciest na umelých stenách
(Michal Malina) a jedného trénera horolezectva (Štefan Bednár ml.).

Súťažným športom sa stalo odvetvie - športové lezenie. V tejto oblasti začínajú organizovať
v spolupráci SHS JAMES aj celoslovenskú súťaž.

Športový klub IAMES Kežmarok je financovaný z týchto zdrojov:

⋅ Členské príspevky,
⋅ Dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok,
⋅ Dotácie na činnosť klubov z rozpočtu SHS JAMES;
⋅ Z prenájmu vlastných priestorov – významný zdroj príjmu, ktorý zabezpečuje celkový chod

ŠK IAMES Kežmarok

3.3.6. Šport pre všetkých Kežmarok o.z.
Občianske združenie Šport pre všetkých Kežmarok o.z. je tvorené 3 členmi: Ing. Filip Kormoš, Ing.
Zuzana Petreková a Mgr. Michal Eliáš. Založené bolo s cieľom podporiť športovú činnosť
všeobecnej verejnosti, na rozdiel od bežných klubov, ktoré sa zameriavajú na výchovu svojich
členov a ich podporu pri profesionálnom športe.

Činnosť občianskeho združenia Šport pre všetkých Kežmarok o.z.:
⋅ Organizovanie bežeckých podujatí pod značkou Kežmarok Running Tour: Beh k Hubertovi,

Night Cross, Nočný Kežmarok. Zámerom je podporiť amatérskych športovcov k pohybu;

⋅ Organizovanie športových podujatí pre základné školy: Kids Athletics – 1. stupeň
základných škôl, približne 800 detí preteká podľa konceptu IAAF detská atletika, kde
súťažia ako trieda;

⋅ Organizovanie podujatia Inflatable Fun Run – prvý ročník, jedná sa o prekážkový beh cez
obrie nafukovačky, kde sa zúčastnia všetky základné školy v Kežmarku;

⋅ Krúžková činnosť v rámci školského klubu na ZŠ Hradné námestie Kežmarok pre cca. 40
detí.

3.3.7. Mestský hokejový klub Kežmarok
Činnosť klubu je zameraná na rozvoj mládežníckeho a seniorského hokeja v meste Kežmarok a jeho
reprezentácia. Počet členov je 193. V klube pôsobia 3 profesionálni tréneri a 5 interných trénerov.
Výsledky seniorského tímu je 5. miesto v II. lige, mládež  sa momentálne stabilizuje.
Financovanie je pokryté dotáciou mesta Kežmarok, cez Mestský športový Klub, SZĽH a sponzorov.
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3.4. OSTATNÉ ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIA
Klub slovenských turistov - KST Zlatná Kežmarok:

Klub bol zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie v roku 2018. Združuje nadšencov
turistiky a ochrancov prírody z Kežmarku a okolia. Patrí medzi mladé kluby, ale hlási sa k odkazu
našich predkov - zakladateľov a nasledovníkov Uhorského karpatského spolku - 1.turistickej
organizácie v Uhorsku, ktorej sídlom bol Kežmarok.

K dnešnému dňu eviduje 91 členov rôznych vekových kategórii. V budúcnosti sa chce zamerať viac
na mladšiu generáciu, aby sa pre nich stal pobyt v prírode relaxom a poznávaním krás Slovenska.

Klub organizuje turistické výlety najmä v regióne Tatry - Spiš - Pieniny, ale aj v blízkom zahraničí
napr. Poľsku. Financovanie klubu je hradené z príspevkov členov klubu a dotácií mesta Kežmarok.

CK CYKLOŠPORT Kežmarok:

Samostatný cyklistický klub pôsobiaci v Kežmarku, venuje sa tréningu mládeži a dospelých.
V klube je 24 členov a 5 detí do 12 rokov. Zúčastňujú sa na pretekoch v rámci Slovenska. Klub je
organizátorom seriálu pretekov Detská Východ Road Liga MTB v horskej cyklistike na východnom
Slovensku.

Slovenský rybársky zväz – miestná organizácia:

Práca s mládežou má v kežmarskom rybárskom zväze dlhoročnú tradíciu. Pod rukami vedúcich
krúžkov detí a mládeže vyrástlo veľa úspešných rybárov, dokonca pretekárov. Niektorí sa dodnes
zúčastňujú ligových súťaží a pretekov s medzinárodnou účasťou, napríklad majstrovstiev Európy
v disciplíne LRU Mucha. V klube sú 2 družstva súťažiace v I. lige LRU Mucha s celkovým počtom
12 členov. Klub organizuje v letných mesiacoch rybársky tábor pre mládež.

3.5. MESTSKÉ ŠPORTOVÉ OBJEKTY
Mesto Kežmarok „Zmluvou o zverení majetku do správy“ odovzdalo do správy Verejnoprospešným
službám mesta Kežmarok všetky športoviská v meste k 1.6.2019. Správou športových zariadení sa
vytvárajú podmienky na zabezpečenie rozvoja telesnej kultúry a športu pre obyvateľov mesta.
Medzi športové objekty v správe VPS mesta Kežmarok patrí:

⋅ Mestská športová hala ,,Vlada Jančeka“
⋅ Zimný štadión
⋅ Futbalovo – atletický štadión F1
⋅ Futbalový štadión F2
⋅ Letné kúpalisko
⋅ Viacúčelové ihrisko – sídlisko Juh

3.5.1. Mestská športová hala ,,Vlada Jančeka“ Kežmarok
Kapacita tribúny je 350 sedadiel. Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na ozvučenie haly
a komentátorské stanovisko. Rozmery samotnej hracej plochy sú 34,70 x 20,60 metrov. Drevená
športová podlaha od dánskej firmy JUNKERS Sylva Sport – buk tlakom sušený je celoplošne
odpružená a spĺňa najvyššie kritériá pre všetky druhy halových športov. Šatne a hygienické
zariadenia sú delené zvlášť pre športovcov, trénerov i rozhodcov. V hale je osadená časomiera, ktorá
spĺňa požiadavky pre všetky kolektívne halové športy.
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Mestská športová hala „Vlada Jančeka“ poskytuje priestor pre rôzne športové sústredenia vo
volejbale, basketbale, futsale, halovom futbale, hádzanej. Svojimi parametrami spĺňa normy a
pravidlá pre usporiadanie majstrovských súťaží na národnej úrovni v uvedených športoch. Malá
telocvičňa je vybavená zrkadlovou stenou a poskytuje priestor pre komfortné cvičenie pre aerobik,
jogu, power-jogu či taebo.

V mestskej športovej hale nachádzajú tri časti: veľká športová hala – úplne využitá hlavne
volejbalom a basketbalom, ako jediná spĺňa technické kritéria pre organizáciu zápasov týchto dvoch
športov. Malá telocvičňa – slúži hlavne stolnému tenisu, lyžovaniu, cyklistike a karate. Zrkadlová
hala slúži aj športovým klubom , ale hlavne folklórnemu súboru Magura.

Športovú halu využívajú v dopoludňajších hodinách stredné školy, policajný zbor, v popoludňajších
hodinách je využívaná na tréningy jednotlivých športových klubov cez pracovné dni. Cez víkend sa
hala využíva hlavne na zápasy. Obsadenosť veľkej telocvični bola 36%, malej telocvični 10%
a zrkadlovej haly 15% za rok 2019.

Nutná rekonštrukcia spoločenskej časti. Na tento účel bol vypracovaný projekt.

Počet hodín využitia telocvične v športovej hale ročne
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 3000 3000 3100
Skutočná hodnota 3200 3150 3100

3.5.2. Zimný štadión
Zimný štadión má v súčasnosti kapacitu hľadiska pre 1 619 sediacich divákov. Je kompletne
ozvučený a po komplexnej rekonštrukcii bude aj plne klimatizovaný. Rozmery ľadovej plochy sú
podľa kanadského vzoru, teda 61 x 26 metrov, ľadová plocha spĺňa všetky kritériá pre organizáciu
majstrovských hokejových stretnutí. Šatne sú vybavené moderným nábytkom, sprchami, toaletami
a klimatizáciou. Zázemie tvoria dve šatne pre organizáciu hokejových zápasov, šatňa pre
rozhodcov, ošetrovňa a šatňa pre verejnosť, ktorá sa využíva pri verejnom korčuľovaní.

Zimný štadión poskytuje priestor pre dva hokejové kluby, ktoré v súčasnosti pôsobia v meste
Kežmarok, pre tréningovú a zápasovú činnosť ich mládežníckych mužstiev a dospelých. Štadión
využívajú aj základné a materské školy, Centrum voľného času a MŠK Kežmarok. Veľký záujem
je o hranie hokeja neregistrovaných hokejistov.

Zimný štadión je prístupný verejnosti prostredníctvom verejného korčuľovania, ktoré sa koná cez
pracovné dni 1 hodinu, cez víkend 1 hodinu pre deti do 12 rokov a následne 2 hodiny pre širokú
verejnosť. Rozpis verejného korčuľovania je zverejnený na stránke mesta Kežmarok v sekcii šport.

Prebieha rekonštrukcia zimného štadióna, ktorá má byť komplexne dokončená v júli 2020, po prvej
etape je štadión spôsobilý na prevádzku, v súčasnosti prebieha druhá etapa rekonštrukcie. V
budúcnosti má slúžiť ako viacúčelová hala. Zimný štadión je samostatne stojaci objekt s napojením
na všetky inžinierske siete a vlastnou kotolňou.

Do ďalšieho obdobia je nevyhnutné zakúpenie novej rolby na úpravu ľadovej plochy a vybudovanie
vstupných dverí do priestorov časomiery priamo z chodby. Celková obsadenosť zimného štadióna
bola 27,5% za rok 2019.
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Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 18 64 270
Skutočná hodnota 0 0 280

Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 1000 5000 11875
Skutočná hodnota 0 0 10500

3.5.3. Futbalovo – atletický štadión F1
Šport  a futbal zvlášť má v Kežmarku už viac ako storočnú históriu. V meste pôsobilo viacero
klubov a bolo tu aj viacero ihrísk, prevažne so škvarovým povrchom. Kežmarčania mali vždy radi
šport a túžili po dôstojnom štadióne, ktorý by spĺňal kritériá úmerné záujmu. Už od roku 1966 sa
mesto pripravovalo na výstavbu multišportového areálu. Futbalovo – atletický štadión s trávnatým
povrchom, atletickou dráhou, krytou tribúnou a primeraným zázemím pre športovcov bol však
slávnostne otvorený až 7. augusta 1993.

Kapacita krytej tribúny je 350 miest na sedenie, nekrytej tribúny 1000 miest, čiastočne na sedenie.
Nad tribúnou sa nachádza miestnosť na ozvučenie štadióna a komentátorské stanovisko. Tribúna je
postavená so šatňami, kabínou pre rozhodcov a priestorov pre VIP. Rozmery samotnej hracej plochy
sú 105 x 65 metrov. Atletická dráha je štvorprúdová so šesť prúdovou rovinkou so škvarovým
povrchom. Štadión sa využíva na činnosť školského, mládežníckeho futbalu a futbalového klubu,
školskú  a výkonnostnú atletiku, komerčné využitie hracích plôch a rekreačný futbal, športové
a spoločenské podujatia organizované mestom. V zimnom období je atletická dráha upravená frézou
pre bežecké lyžovanie.

Je potrebná komplexná rekonštrukcia, v súčasnosti sa pripravuje štúdia prestavby.

Počet hodín využitia areálu futbalového štadiónu F1
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 950 900 950
Skutočná hodnota 980 930 960

Počet platiacich divákov na majstrovských zápasoch za rok
Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 4000 4000 4000
Skutočná hodnota 4200 4200 4500

3.5.4. Futbalový štadión F2
Kapacita krytej tribúny je 200 miest na sedenie. V prevádzkovej budove sú dve šatne, ktoré slúžia
pre mládežnícke futbalové kolektívy so sprchami a sociálnym zariadením. Rozmery trávnatej hracej
plochy sú 100 x 60 m. Súčasťou štadióna je lukostrelecký areál s kompletným zázemím.

Futbalový štadión poskytuje priestor hlavne pre tréningové potreby miestneho futbalového klubu
vo všetkých vekových kategóriách, ale aj ďalšie podujatia rôzneho charakteru. Štadión využíva aj
široká športová verejnosť na rôzne športové aktivity.

V budúcnosti je potrebné rozhodnúť o výmene trávnatého povrchu za umelý povrch a dobudovanie
lukostreleckého areálu.
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Počet hodín za rok, v ktorých je štadión prístupný pre obyvateľov mesta a školskú
mládež

Rok 2017 2018 2019
Plánovaná hodnota 800 1000 1000
Skutočná hodnota 800 1000 1200

3.5.5. Letné kúpalisko
Areál letného kúpaliska tvorí:

⋅ Veľký bazén – plocha bazéna je 628,5 m2, hĺbka je 1,4 metra, teplota vody od 20 ⁰C do 28
⁰C

⋅ Detský bazén – plocha bazéna je 36 m2, hĺbka je 0,4 m, teplota vody je 35 ⁰C
⋅ Detské ihrisko

Kúpalisko v roku 2017 prešlo rekonštrukciou a je opäť v prevádzke po 12 rokoch. V areáli
kúpaliska sú sprchy, sociálne zariadenia, plastové lehátka a kovové odkladacie skrinky. Počas
prevádzky je otvorený bufet. Prevádzka kúpaliska je v mesiacoch júl a august.

Do ďalšieho obdobia by bolo vhodné a potrebné zabezpečiť šatne na prezlečenie návštevníkov
a zvýšiť aj kapacitu spŕch. Potrebné je taktiež zvýšiť kapacitu prívodu elektrickej energie.

3.5.6. Viacúčelové ihrisko – sídlisko Juh
Využívané je všetkými obyvateľmi sídliska rôzneho veku na športové aktivity. Basketbalové
ihrisko, hokejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, bedminton a pod. Slúži pre masový šport. Potrebná
je oprava asfaltového povrchu.

3.5.7. Pumptrack dráha
Situované v obľúbenej oddychovej zóne Zlatná pri cyklistickom chodníku. Pumptrack je dráha pre
jazdu na bicykli po terénnych vlnách bez použitia pedálov. Dráha je určená pre všetky vekové
kategórie. Projekt je financovaný z fondov Európskej únie, zo štátneho rozpočtu a z vlastných
zdrojov mesta Kežmarok.

3.5.8. Cyklochodník
V meste je vybudovaná sieť cyklistických trás smerovaná priamo cez centrum mesta, ktorá je
využívaná miestnymi obyvateľmi. Napája sa na sieť cyklistických trás v cezhraničnom území
Slovenska a Poľska. Dĺžka cyklochodníka je 5 km. Prostredníctvom vybudovaných cyklistických
trás plánuje mesto Kežmarok začleniť cyklistickú dopravu ako plnohodnotný spôsob prepravy v
rámci mobility v meste Kežmarok, vytvoriť ľahko dostupnú a cenovo výhodnú sieť mestskej
dopravy.

3.5.9. Skatepark
Nachádza sa v areáli futbalového štadiónu F2. Športovisko je postavené ako betónový bazén
s kovovou obručou o rozmeroch 7x7m. Používa sa na jazdu na skateboarde, korčuliach a BMX.
Stav je nevyhovujúci.

3.6. SÚKROMNÉ ŠPORTOVISKÁ
Hala Focus+ - projekt financovaný zo súkromných zdrojov. Je to moderná športová hala s hracou
plochou 1220 m2, antivibračným povrchom Regupol. K dispozícii sú 4 šatne s uzamykateľnými
skrinkami a sociálnymi zariadeniami. Hala spĺňa požiadavky na prevádzkovanie širokého spektra
halových športov. Využíva sa predovšetkým na bedminton, florbal, salový futbal či crossfit. Halu
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je možné prenajať pre športové zväzy, kluby, firmy a súkromné osoby na športové aktivity,
sústredenia a teambuldingy. Je permanentne využitá, čo svedčí o záujme ľudí športovať
a nedostatku vnútorných športovísk s potrebným zázemím a komfortom.

Tenisové kurty - (Hotel Štart, Poľná ulica, Nad traťou) - veľmi málo využívané, prvé dva kurty sú
v dobrom stave, kurt Nad traťou je v dezolátnom stave. Tenisový kurt pri evanjelickom kostole je
využívaný v zime ako ľadová plocha.

Ranč Čajka - jazdecký areál klubu s možnosťou komerčného využitia v rekreačnej oblasti Zlatná.

STREET WORKOUT ihrisko - je situované v centre sídliska JUH, športový areál umožňuje
rozvíjanie fyzických schopností a zručností vlastnou váhou tela. Slúži pre všetkých obyvateľov
mesta Kežmarok, ktorí rozvíjajú svoje pohybové aktivity.

Fitness centrá – pre širokú verejnosť svoje služby ponúkajú 4 fitness centrá a to Fitness centrum
Bažant, D Fitness, FITNESS CENTRUM KUPO, MK FIT, ktoré svojim technickým vybavením a
poskytovaním služieb patria ku kvalitným zariadeniam.

3.7. FINANCOVANIE ŠPORTOVÝCH KLUBOV A AKTIVÍT Z ROZPOČTU MESTA
Mesto priamo podporuje v roku 2020 kluby zastrešené občianskym združením MŠK sumou
117.000€  určenou na činnosť ich klubov v 17 druhov športu a sumou cca 50.000€ určenou na
platenie nájmov športovísk pôsobiacich pod správou mesta.

Priamo z rozpočtu sú sumou cca 90.000€ podporované kluby pôsobiace mimo štruktúr MŠK,
vrátane futbalového a hokejového klubu dospelých, z čoho na nájom je určených 31.000€ a suma
17.000 je určená na projekty a činnosť troch klubov mimo MŠK. Tiež priamo z rozpočtu je
podporovaný program motivácia k športu vo výške 6500€, z čoho 3000€ je určených na cca 15 akcií
v rámci Dni športu mesta Kežmarok. Podpora športu je tiež cez krúžkovú činnosť základných škôl
a krúžkovú činnosť CVČ. Mesto vytvára výborné tréningové zázemie pre mnohé druhy športov
existujúcich na území mesta. Z uvedených čísel je jasné, že starostlivosť mesta Kežmarok
o športovanie jeho obyvateľov je dobrej úrovni.

Dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta Kežmarok podľa VZN v období 2017 – 2019

Rok 2017 2018 2019

Názov klubu Žiadaná
suma v €

Vyúčtovaná
suma v €

Žiadaná
suma v €

Vyúčtovaná
suma v €

Žiadaná
suma v €

Vyúčtovan
á suma v €

1.MFK Kežmarok 16.400,00 16.400,00 15.900,00 15.900,00 26.000,00 26.000,00
Sport Timing

Slovakia 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - -

TJ STK SEVERKA 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00 1.000,00
CK MŠK
Kežmarok 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.499,53 - -

ŠK IAMES
Kežmarok 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 900,00 900,00

AK Elán pri
ZSŠOaS Kežmarok 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.300,00 1.300,00

Snowsports Club 1.000,00 1.000,00 - -
FOCUS ON

SPORT 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00
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KV MŠK OKTAN
Kežmarok 300,00 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

MŠK Kežmarok 189.100,00 171.712,60 190.300,00 181.027,33 176.400,00 172.031,52
CK Cyklošport

Kežmarok - - 800,00 800,00 500,00 500,00

MHK Kežmarok 10.500,00 10.500,00 38.100,00 38.100,00
Klub slovenských

turistov Zlatná - - - - 300,00 300,00

HKM Kežmarok - - - - 500,00 500,00
Slovenský rybársky

zväz - MO - - - - 1.000,00 1.000,00

Šport pre všetkých - - - - 1.000,00 1.000,00
                                                                                                                                                                                                                                                                Zdroj: MsÚ Kežmarok

Prehľad poskytnutých dotácií podľa VZN pre MŠK za obdobie 2015 - 2019

Rozpočet a čerpanie rozpočtu MŠK Kežmarok 2015 - 2019

2015 Rozpočet 131 000,00 € 100%Čerpanie 131 000,00 €

2016

Rozpočet 131 000,00 € 100%Čerpanie 131 000,00 €
Rozpočet – nájomné 45 000,00 € 63,85%Čerpanie - nájomné 29 288,58 €

2017

Rozpočet 140 100,00 € 100%Čerpanie 140 100,00 €
Rozpočet – nájomné 49 000,00 € 63,85%Čerpanie - nájomné 30 712,60 €

2018

Rozpočet 141 000,00 € 100%Čerpanie 141 000,00 €
Rozpočet - nájomné 49 000,00 € 81,08%Čerpanie – nájomné 39 727,33 €

2019

Rozpočet 131 500,00 € 98,03%Čerpanie 128 908,50 €
Rozpočet – nájomné 44 000,00 € 96,16%Čerpanie - nájomné 42 312,65 €

          zdroj:  MŠK Kežmarok

Financovanie jednotlivých športových klubov MŠK za obdobie 2017 – 2019

P.
č. Názov klubu Rozpočet € Výdavky € Rozpočet € Výdavky € Rozpočet € Výdavky €

          Rok 2017 2018 2019

1. BK MŠK
Kežmarok 9.555,00 8.566,37 7.746,00 8.893,65 9.174,00 9.069,54

2. Hokejbal MŠK
KK 21.119,00 21.119,00 19.841,00 15.255,39 12.032,00 10.500,00

3. MŠK Ranč
Čajka 3.307,00 3.306,23 2.962,00 3.038,72 4.527,00 4.659,67

4. MŠK Karate
klub KK 4.670,00 4.670,00 5.900,00 6279,42 8.591,00 8.648,83

5. ZO Kynológia 4.485,00 4.483,32 5.129,00 5.285,60 4.252,00 4.810,55
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6.
MŠK

Kežmarok -
LO

6.907,00 6.907,00 6.702,00 7.089,07 7.870,00 7.876,18

7. HKM
Kežmarok 8.434.00 10.048,74 8.150,00 8.149,40 1.888,00 1.882,00

8.
MŠK KK 1895

– Ľahká
atletika

2.045,00 2.045,00 1.901,00 1.774,96 2.350,00 1.879,94

9. 1.PPC
FORTUNA 4.434,00 4.374,22 4.359,00 4.740,47 4.988,00 5.062,14

10. MŠK KdV KK 4.303,00 4.063,55 3.743,00 3.804,51 4.355,00 4.221,70

11. TŠC TEMPO 6.286,00 6.286,00 6.714,00 6.589,38 5.838,00 5.839,16

12.
KV MŠK
OKTAN

Kežmarok
19.795,00 19.795,00 17.802,00 17.743,43 14.938,00 13.515,88

13. 1. MFK -
mládež 8.325,00 8.324,00 9.079,00 10.548,98 6.620,00 6.619,18

14. MŠK LO KK 6.014,00 6.014,00 6.505,00 6.556,80 7.539,00 7.979,00

15. CK MŠK
Kežmarok 4.100,00 4.099,74 4.191,00 4.850,4 5.737,00 5.736,90

16. MŠK Goral
gym - BŠ 3.387,00 3.324,19 2.859,00 2.856,92 3.287,00 3.249,85

17.
PO Little

shark MŠK
KK

2.734,00 2.734,00 5.217,00 5.346,46 5.314,00 5.393,42

Správa MŠK 21.000 20.839,36 22.200 22.196,44 22.200,00 21.964,56

SPOLU 141.000,00 € 141.000,00€ 141.000,00 € 141.000,00€ 131.500,00€ 128.908,50€
            zdroj:  MŠK Kežmarok

3.8. REKREAČNÝ ŠPORT
V rámci rekreačného športu sú v našom meste vytvorené dostatočné podmienky na športovú
realizáciu. Výhoda rekreačného športovania je v časovej voľnosti. V meste sa organizujú mnohé
športové podujatia rekreačného charakteru, hlavne Dni športu mesta Kežmarok – 13 akcií v roku,
cyklistické série pre deti a dospelých, bežecké seriály, karneval na ľade.

Pre individuálne športy – beh, plávanie, cestná a horská cyklistika,  turistika, nordic walking, bežky,
lyžovanie sú  priamo v meste alebo blízkom okolí  vytvorené dostačujúce podmienky.

Dostupnosť športových ihrísk a telocviční je dostačujúca, po otvorení zimného štadióna a cyklotrás
sa situácia ešte vylepšila. Najväčšiu masovosť a obľubu má v súčasnosti klub crossfitu Reds Crew
Trainings. Fitness centrá sa tešia slušnej návštevnosti, taktiež skupinové cvičenia (Pilates, Zumba,
HIIT, FIT box, Kruhový Tréning, Tabata, TRX, Power Band a ďalšie) pod vedením skúsených
trénerov, ktorých je v meste široká ponuka. Cvičenia prebiehajú vo fitness centre alebo v školskej
telocvični.

Rekreačne športujúce kolektívy za športovanie platia v mestských priestoroch primerané sumy, čo
nemôže spôsobiť pokles ich aktivít. Najväčšou akciou je Memoriál Františka Mizdoša, ktorý je
zároveň majstrovstvami Slovenska veteránov vo volejbale v kategóriách nad 40 rokov vyššie.
Pravidelné sú stretnutia futbalových a basketbalových veteránov s partnerskými klubmi z Poľska.
Vo futbale je pravidelne organizovaný turnaj Buková cup, futbalový turnaj mužov nad 35 rokov,
bedmintonová kežmarská liga a turnaj dvojíc.
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3.9. VÝKONNOSTNÝ ŠPORT
Do kategórie dospelých môžeme zaradiť športovcov už vo veku od 17 rokov. Talentovaní
mládežníci majú možnosť pôsobiť v družstvách dospelých, ktorých horná veková hranica nie je
určená. Spektrum klubov je široké. Podmienky pre športovanie sú primerané možnostiam rozpočtu
mesta. Členská základňa nie je dostačujúca a takmer všetky kluby kolektívnych športov sa boria
s týmto problémom. Profesionálne podmienky športovcov zabezpečiť kluby nevedia a tak sa
vyrovnávajú s odchodom mnohých športovcov za prácou, štúdiom alebo výhodnejšími
podmienkami do bohatších klubov, čo narušuje kompletnosť kádrov a kvalitu tréningového procesu.
Bez aspoň minimálne finančnej kompenzácie nie je možné, hlavne mladých športovcov, motivovať
k ďalšiemu pôsobeniu v kluboch.

Problémom je tiež nedostatočný počet kvalifikovaných trénerov, odchodom staršej generácie
trénerov ich počet ešte klesá a situácia sa zhoršuje. Práca trénerov je buď dobrovoľná alebo finančne
podcenená. Z tohto pohľadu sa kluby trápia, sú postavené na práci športových nadšencov.

3.10. ŠPORT PRE TELESNE ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV
Telesne znevýhodnení občania mesta nachádzajú uplatnenie hlavne v lukostreleckom klube MŠK.
Dosahujú vynikajúce výsledky a majú vytvorené dobré podmienky pre rozvoj v lukostreleckom
areáli, hlavne v letnom období.



Koncepcia rozvoja športu mesta Kežmarok na obdobie 2020 - 2027

37

4. CIELE KONCEPCIE ROZVOJA ŠPORTU

Na základe hodnotenia súčasného stavu bude potrebné sústrediť pozornosť mesta na tieto hlavné
úlohy:

a) prostredníctvom oddelenia školstva, mládeže a športu Mestského úradu Kežmarok
vytvárať  na jednotlivých materských a základných školách personálne a materiálne
podmienky vyučovania telesnej výchovy tak, aby bolo možné napĺňať Školský
vzdelávací program vrátane detí zdravotne oslabených.

Z: OŠMaŠ, MsÚ, MŠ, ZŠ T: stály

b) vytvárať  podmienky na zlepšenie postavenia učiteľov, ich každoročného morálneho a
finančného ohodnotenia vo výchovno‐vzdelávacom procese, pri výkone športových
aktivít vykonávaných v mimo vyučovacom čase, v záujmových útvaroch, pri príprave a
účasti žiakov na školských športových súťažiach. Pozornosť  zamerať  na stabilizovanie
kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania telesnej výchovy na školách.

Z: OŠMaŠ, MsÚ, MŠ, ZŠ T: stály

Materské školy:

- vytváranie podmienok na zabezpečenie zdravého štýlu detí v MŠ,
- príprava metodických dní pre učiteľov,
- pohybové aktivity 2x mesačne v telocvični ZŠ pre posledné ročníky MŠ,
- pohybové aktivity 1x mesačne v telocvični ZŠ pre ostatné ročníky MŠ,
- spolupráca ZŠ s MŠ,
- Olympiáda MŠ pre všetky deti,
- organizovanie športového dopoludnia každou MŠ 1x – posledné ročníky.

Základné školy:

- príprava metodických dní pre učiteľov – zatraktívniť obsah a zameranie hodín TŠV,
- zabezpečenie koordinátora pre TŠV na ZŠ,
- špecializovaný učiteľ telesnej výchovy na 1. stupni,
- organizovanie školských športových súťaží v rámci školy a medzi školami,
- zvýšenie pohybových aktivít detí a mládeže vo voľnom čase – príprava ponuky zaujímavých

športových krúžkov,
- organizovanie športových súťaži a turnaj škôl pre 5. – 7. ročník – florbal, atletika, futbal,

prehadzovaná,
- organizovanie športových súťaži a turnaj škôl pre 8. a 9. ročník – volejbal, basketbal,
- motivujúci program športových aktivít pre deti a mládež.

4.1  ŠPORT PRE VŠETKÝCH

- systém sprístupnenia školských a mestských športovísk širokej verejnosti,
- organizovanie športových dní za podpory mesta Kežmarok,
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- lyžiarska bežecká dráha na mestskom futbalovom štadióne počas zimnej sezóny,
- vytvárať podmienky pre podporu športových aktivít pre seniorov,
- vytvárať príležitosti na účasť osôb so zdravotným znevýhodnením na športovej činnosti,
- cielene a zámerne pozitívne ovplyvňovať verejnú mienku vo vzťahu k aktívnemu tráveniu

voľného času.

4.2      VÝKONNOSTNÝ ŠPORT

- podpora mládežníckych výkonnostných športov do 18 rokov,
- motivácia a odmeňovanie trénerov,
- zlepšenie spolupráce mládežníckeho a dospelého športu

4.3      SYSTÉM FINANCOVANIA

- každoročne v rozpočte mesta vyčleniť finančné prostriedky na plnenie krátkodobých a
dlhodobých cieľov,

- využívať viac zdrojové financovanie,
- vytvárať predpoklady na postupné zvyšovanie percentuálneho podielu finančných

prostriedkov z rozpočtu mesta na rozvoj mládežníckeho športu,
- rozdeľovanie : MŠK, priame a ostatné dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok,
- úprava Všeobecného záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní dotácií

z vlastných príjmov.

Finančné zdroje:

Možné zdroje príjmov do oblasti športu : rozpočet mesta, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR, Prešovský samosprávny kraj, súkromní sponzori, rodičia, Fond regionálneho
rozvoja, štrukturálne fondy a pod.

4.4       INFORMOVANIE A PROPAGÁCIA V OBLASTI ŠPORTU

Neodmysliteľnou podmienkou rozvíjania športového života obyvateľov mesta Kežmarok je
systematická propagácia športového diania dostupnými komunikačnými prostriedkami. Dôležitá je
hlavne propagácia:

1. možnosti rekreačného športovania,
2. aktivít športových klubov a ostatných športových organizácií,
3. organizovania športových podujatí a súťaží v meste,
4. dosiahnutých športových výsledkov kežmarských športovcov na športových súťažiach

a podujatiach.

Prostriedky na propagáciu športu využívať webovú stránku mesta – sekciu šport, Kežmarskú
televíziu, Noviny Kežmarok, Facebookovú stránku mesta Kežmarok a Instagram. Medializácia
športových a výkonov kolektívov alebo jednotlivcov má silný vplyv na motiváciu k športovaniu
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obyvateľov mesta Kežmarok, a to hlavne detí a mládeže. Zviditeľnenie mestského športu sa
uskutočňuje aj formou povinnosti prijímateľov dotácií z rozpočtu mesta propagovať mesto v zmysle
príslušného VZN o poskytovaní dotácií.

4.5        MONITOROVANIE A AKTUALIZÁCIA

Koncepcia rozvoja športu je materiálom otvoreným, ktorý je nie len možné, ale aj nevyhnutné
pravidelne aktualizovať. Periodicita aktualizácie nie je striktne daná zákonom alebo ani iným
predpisom, preto sa bude realizovať vždy, keď vznikne potreba zo strany mesta Kežmarok. Plnenie
cieľov je závislé a priamo sa odvíja od schváleného rozpočtu mesta Kežmarok na príslušný
rozpočtový/kalendárny rok, ktoré schvaľuje MsZ v Kežmarku, Vyhodnocovanie plnenia cieľov
daných Koncepciou rozvoja športu sa bude realizovať priebežne počas celého obdobia.
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Dôvodová správa

     Zákon č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov v §7  definuje školský úrad, jeho
činnosti a kvalifikačné predpoklady zamestnanca školského úradu. Školským úradom sú obce,
ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu (§20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení  v znení neskorších predpisov) vytvoria spoločný obecný úrad, ktorý pre obce
zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy na úseku školstva.
Mesto Kežmarok bolo potvrdené ako školský úrad Krajským školským úradom v Prešove
rozhodnutím č.: OU-PO-OS1-2016/037936-2 od 01.01.2017.

Spoločný školský úrad v Kežmarku doteraz združuje 6 obcí: Kežmarok, Ihľany, Stará Lesná,
Strane pod Tatrami, Tvarožná a Vlková.

O začlenenie do Spoločného školského úradu v Kežmarku požiadala obec Vlkovce dňa
14. 5. 2020. Obecné zastupiteľstvo vo Vlkovciach dňa 13. 3. 2020 na svojom zasadnutí
prerokovalo a schválilo pridruženie obce Vlkovce. Žiadosť o pristúpenie a výpis z uznesenia
z uznesenia č. 8 obecného zastupiteľstva Obce Vlkovce obsahuje príloha 1.

V obci Vlkovce je zriadená základná škola s ročníkmi 1.-4. s počtom žiakov k 15. 9. 2020
- 51.

O začlenenie do Spoločného školského úradu v Kežmarku požiadala obec Podhorany dňa
11. 9. 2020. Obecné zastupiteľstvo v Podhoranoch dňa 7. 9. 2020 na svojom zasadnutí
prerokovalo a schválilo pridruženie obce Podhorany. Žiadosť o pristúpenie a výpis
z uznesenia č. 62/2020/11 obecného zastupiteľstva Obce Podhorany obsahuje príloha 2.

V obci Podhorany je zriadená základná škola s ročníkmi 1.-9. s počtom žiakov k 15. 9.
2020 - 605.

Po schválení v Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku (ďalej len MsZ) bude následne
s obcami uzavretá zmluva o vytvorení spoločného školského úradu.
     Na základe uznesenia MsZ mesta Kežmarok požiada Okresný úrad v Prešove o rozšírenie
školského úradu o obce Vlkovce a Podhorany.
     Štát prostredníctvom Okresného úradu v Prešove poskytne mestu Kežmarok ako školského
úradu finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej
správy v školstve a to na mzdy a odvody do poistných fondov pre odborného zamestnanca
a na jeho činnosť v závislosti od počtu žiakov v základných školách patriacich pod školský
úrad.
Stanovisko Komisie školstva:
Konisia školstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh na
pristúpenie škôl do Spoločného školského úradu v Kežmarku a uzatvorenie zmluvy
o vytvorení spoločného školského úradu.
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3

Návrh na uznesenie

Uznesenie č.

A) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  návrh na pričlenenie obcí
Vlkovce a Podhorany do spoločného školského úradu v Kežmarku.

B) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje – neschvaľuje

Pričlenenie obcí Vlkovce a Podhorany do Spoločného školského úradu v Kežmarku
a uzatvorenie zmluvy o vytvorení spoločného školského úradu.
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Príloha 1
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Príloha 2
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Prílohy  k ZM:  

 

 

 

 

 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

Mgr. Ladislav Petras 

vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu.   
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D ô v o d o v á    s p r á v a:  

 

Na základe VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 sa poskytujú dotácie klubom a občianskym 

združeniam na kultúrne aktivity alebo činnosť, ktorá sa zameriava na podporu kultúrneho 

a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov – dospelých i mládeže. 

Dotácie sa poskytujú tým kultúrnym klubom alebo občianskym združeniam, ktoré sú riadne 

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

predpisov.  
          V zmysle čl. 5 VZN č. 3/2016 bola dňa 18.02.2020 na úradnej tabuli mesta zverejnená 

Výzva na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 pre oblasť kultúry. Do 

výzvou stanoveného termínu 04.03.2020 boli prijaté žiadosti od kultúrnych klubov: Klub 

priateľov Magury, Goralik OZ, Ex Teatro OZ, Galéria u anjela a Združenie Domov Kežmarok 

OZ. 

 

Stanovisko Komisie kultúry: 

Konisia kultúry odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť Návrh dotácií pre 

kultúrne kluby.  

 

 
 

N á v r h   n a    u z n e s e n i e 

 

Uznesenie č.  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

dotácie pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta na rok 2020 

 

a) Klub priateľov Magury                             vo výške 9 000,-€ 

b) Goralik OZ                                                 vo výške    600,-€  

c) Ex Teatro OZ                                             vo výške 1 500,-€ 

d) Galéria u anjela                                          vo výške    800,-€  

e) Združenie  Domov Kežmarok OZ            vo výške   700,-€ 
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a podpis 

predkladateľa : 

plk. Mgr. Štefan Šipula 

náčelník Mestskej polície Kežmarok 

  

                    

                                                                           

                      



Dôvodová správa : 

 

     Mestská polícia Kežmarok plní úlohy v zmysle zákona  SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku č. 134/2016 zo dňa 12. júna 2016 bol schválený Organizačný poriadok 

Mestskej polície v Kežmarku a uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku  č. 

3/2016 zo dňa 11. 02. 2016 bol schválený Štatút Mestskej polície mesta Kežmarok.  

     Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií bol postupne novelizovaný a tieto 

zmeny bolo potrebné zapracovať do Organizačného poriadku Mestskej polície 

Kežmarok, aby bol v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi. Zároveň z dôvodu 

efektívnejšieho využívania právnych noriem došlo k ich zlúčeniu, kde došlo k zrušeniu 

Štatútu Mestskej polície mesta Kežmarok, a vybrané ustanovenia boli zapracované do 

nového Organizačného poriadku Mestskej polície Kežmarok.  

     Cieľom organizačného poriadku je plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej 

polícii Mestskou políciou Kežmarok a vymedzenie organizačnej štruktúry mestskej 

polície, vzájomné vzťahy medzi náčelníkom a ostatnými príslušníkmi mestskej polície,  

systém riadenia a organizácia práce, prijímanie príslušníkov mestskej polície, 

materiálno technické zabezpečenie a hodnostné označenie príslušníkov Mestskej polície 

Kežmarok.   

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti predkladá náčelník Mestskej polície 

Kežmarok Mestskému zastupiteľstvu mesta Kežmarok návrh na schválenie 

Organizačného poriadku Mestskej polície Kežmarok.   

  

 

 

Návrh na uznesenie : 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e   

„Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok “ – (viď.  príloha  č. 1) 

 

2.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

z r u š u j e    

„ Štatút Mestskej polície mesta Kežmarok schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku č. 3/2016 zo dňa 11. 02. 2016 “ 
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 Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na základe § 4 zákona č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a  

podľa čl. 23, ods. 5  Štatútu mesta Kežmarok,  

 

s c h v a ľ u j e   

 

Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok. 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok (ďalej len „ mestská polícia “) v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovuje vnútorné organizačné 

členenie mestskej polície, rozsah riadiacich oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé 

pracovné pozície v organizačnej štruktúre, systém riadenia a organizáciu práce, 

prijímanie príslušníkov mestskej polície, materiálno technické zabezpečenie 

a hodnostné označenie príslušníkov mestskej polície.   

 

§ 2 

 

Rozsah platnosti 

 

 Tento organizačný poriadok je záväzný a platí pre príslušníkov mestskej polície (ďalej 

len „ príslušník MsP “), pre  administratívno – technických pracovníkov, ktorí sú 

zaradení do organizačnej štruktúry mestskej polície a plnia povinnosti pri 

zabezpečovaní úloh mestskej polície a pre zamestnancov, ktorí sa pripravujú na výkon 

činnosti príslušníka mestskej polície, avšak ešte nespĺňajú podmienku odbornej 

spôsobilosti. 

 

§ 3 

 

Postavenie mestskej polície a jej pôsobnosť 

 

1) Mestská polícia je poriadkový útvar Mesta Kežmarok, ktorý v súlade so zákonom SNR 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, Štatútom Mesta Kežmarok a týmto organizačným 



poriadkom pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia 

v meste Kežmarok a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, 

z uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok a rozhodnutí primátora mesta 

Kežmarok (ďalej len „primátor“). 

2) Mestská polícia spolupracuje s Mestským úradom v Kežmarku (ďalej len „mestský 

úrad“) v zmysle Organizačného poriadku mestského úradu. V organizačných 

záležitostiach spolupracuje náčelník mestskej polície s prednostom mestského úradu. 

3) Pokiaľ nie je osobitným predpisom určené inak, vzťahujú sa na príslušníkov mestskej   

            polície, ako na zamestnancov mesta vnútorné predpisy Mesta Kežmarok. 

4) Na útvar mestskej polície sú organizačne a pracovno - právne zaradení aj zamestnanci,    

            ktorí nie sú príslušníkmi mestskej polície, a ktorí : 

             a) vykonávajú iné činnosti nevyhnutné pre zabezpečenie chodu mestskej polície, 

             b) boli prijatí do pracovného pomeru na pozíciu príslušníka mestskej polície, avšak v   

                 čase vzniku pracovného pomeru nespĺňajú odbornú spôsobilosť príslušníka           

                 mestskej polície.  

5)          Nadriadeným poriadkového útvaru mestskej polície je primátor.        

6)          Územná a vecná pôsobnosť mestskej polície je vymedzená územím mesta Kežmarok1. 

 

 

§ 4 

Výkon služby mestskej polície 

 

1) Mestská polícia plní základné úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii2. 

2) Ďalej plní úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení, uznesení  

            mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora. 

3) Mestská polícia na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb.   

            o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, vykonáva tieto činnosti : 

            a)  operačnú službu operačného strediska, 

            b)  obchôdzkovú službu, 

            c)  hliadkovú službu, 

            d)  ochranu istených objektov, 

            e)  monitoring bezpečnostnej situácie v meste prostredníctvom mestského kamerového  

                 systému (ďalej len „ MKS “), 

            f)   preventívno – výchovné činnosti, 

            g)  objasňovanie a riešenie priestupkov v blokovom konaní, prípadne ich oznamovanie,   

                  alebo odstupovanie iným príslušným orgánom a vo vymedzenom rozsahu ich                     

                  prejednanie v správnom konaní, 

            h)  zisťovanie a oznamovanie podozrenia z trestnej činnosti orgánom činným   

                 v trestnom konaní. 

4)        Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné  

           zákony.  

 
1 § 2 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 
2 § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,   



5)        Mestská polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy   

           spracúvané v súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie    

           priebehu jej činnosti alebo zákroku.  

 

§ 5 

Špecifické úlohy 

1) Mestská polícia zabezpečuje odchyt túlavých zvierat v katastrálnom území mesta.  

2) Mestská polícia zabezpečuje manipuláciu s nájdenými stratenými vecami    

a zabezpečuje ich vrátenie vlastníkovi a v prípade nezistenia vlastníka, ich 

odovzdávanie príslušnému štátnemu orgánu.  

 

§ 6 

       

    Riadiace akty   

 

Riadiacimi aktmi mestskej polície sú : 

               a)    organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok, 

    b)    pracovný poriadok zamestnancov Mesta Kežmarok, 

               c)    vnútorné predpisy Mesta Kežmarok, 

               d)    pokyny primátora, 

    e)    interné smernice náčelníka mestskej polície, 

    f)    pokyny náčelníka mestskej polície. 

 

 

§ 7 

 

Organizačná štruktúra mestskej polície 

 

  Organizačnú štruktúru mestskej polície tvorí : 

 

          a) náčelník mestskej polície, 

          b) zástupca náčelníka mestskej polície, 

          c) príslušníci mestskej polície,                 

          d) administratívno – technickí pracovníci. 

 

 

§ 8 

Riadenie a zastupovanie 

1) Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Za týmto účelom najmä : 



  

a) riadi a koordinuje činnosť mestskej polície v rozsahu zákona o obecnej polícii3. Za svoju 

činnosť zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu. 

b)  podáva primátorovi správy o situácii na úseku verejného poriadku a o   

 výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných veciach ho informuje okamžite, 

c)  predkladá  primátorovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi 

príslušníkov a administratívno – technických pracovníkov mestskej polície, 

d) predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície    

a zodpovedá za hospodárne využitie zverených prostriedkov, 

e) zabezpečuje spoluprácu mestskej polície s jednotlivými oddeleniami mestského   

úradu a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

f) zabezpečuje spoluprácu s riaditeľmi príslušných útvarov Policajného zboru, 

útvarmi záchranného systému, orgánmi zdravotníckej správy, orgánmi ochrany 

životného prostredia a inými orgánmi, 

g) zabezpečuje odborný výcvik a školenia príslušníkov mestskej polície, 

h) zodpovedá  za vypracovanie návrhu rozpočtu mestskej polície a po jeho schválení 

 zodpovedá za jeho plnenie, 

i) zodpovedá za dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností    

súvisiacich s činnosťou mestskej polície, 

j)  plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora a uznesení mestského zastupiteľstva. 

2) Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka alebo náčelníkom  

        poverený  príslušník mestskej polície.  

 

 

§ 9 

Príslušník mestskej polície 

1)    Príslušníkom Mestskej polície Kežmarok je zamestnanec Mesta Kežmarok, zaradený na   

       pracovnú pozíciu náčelník mestskej polície, zástupca náčelníka mestskej polície alebo   

       príslušník mestskej polície.   

2)    Príslušník mestskej polície pri plnení úloh má postavenie verejného činiteľa. 

3)    Príslušník mestskej polície skladá sľub tohto znenia :  

  

               „ Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy mesta a jeho 

              obyvateľov,  zachovávať ústavu, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy “. 

       4)    Pracovnoprávny vzťah vzniká uzatvorením pracovnej zmluvy medzi Mestom Kežmarok  

        zastúpeným primátorom Mesta a príslušným zamestnancom uvedeným v odseku 1.  

 

 

 

 

 
3 § 6 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 



§ 10 

Predpoklady pre výkon funkcie príslušníka mestskej polície 

1) Príslušníkom mestskej polície môže byť len osoba bezúhonná, staršia ako 21 rokov,  

ktorá je telesne, duševne a odborne spôsobilá na plnenie úloh mestskej polície. 

2) Bezúhonnosť preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej polície a 

príslušník mestskej polície v pracovnom pomere výpisom  z registra trestov. 

3) Vek preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej polície a príslušník 

mestskej polície v pracovnom pomere predložením dokladu totožnosti. 

4) Telesnú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej polície 

a príslušník mestskej polície v pracovnom pomere : 

a)  lekárskym  potvrdením,  ktoré predkladá  pri nástupe do pracovného pomeru a  na 

požiadanie zamestnávateľa (napríklad vykonávať prácu v noci)  a  ak  vzniknú 

pochybnosti o jeho telesnej  spôsobilosti na výkon práce príslušníka mestskej polície, 

pričom príslušníkom mestskej polície  môže byť len osoba plne zdravotne spôsobilá.   

b)  vykonaním telesných  previerok spravidla  jedenkrát v roku, na základe pokynu 

náčelníka mestskej polície. 

5) Odbornú spôsobilosť získava a preukazuje príslušník mestskej polície podľa ustanovení  

§ 25, 26 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a 

počas trvania pracovného pomeru : 

a) previerkou vedomostí, ktorú absolvuje príslušník mestskej polície pred komisiou, 

ktorú určí náčelník mestskej polície formou testov, 

b) previerkou ovládania  krátkej guľovej strelnej zbrane a streľbou z tejto zbrane na 

príslušnej strelnici pred komisiou, ktorú určí náčelník mestskej polície, 

c) platným zbrojným preukazom so skupinou zbrojného preukazu  potrebnou na výkon 

práce príslušníka mestskej polície.  

6) Psychickú spôsobilosť preukazuje žiadateľ o prácu na pozícii príslušník mestskej 

polície a príslušník mestskej polície v pracovnom pomere : 

a) lekárskym potvrdením  pred  prijatím do pracovného pomeru, 

b) lekárskym potvrdením na základe požiadavky zamestnávateľa, ak vzniknú 

pochybnosti o psychickej spôsobilosti  pracovníka  na výkon práce príslušníka 

mestskej polície. 

7) Stratu ktorejkoľvek spôsobilosti uvedenej v predchádzajúcich odsekoch  je príslušník 

mestskej polície povinný neodkladne, najneskôr do 7 dní od straty spôsobilosti hlásiť 

zamestnávateľovi. Nesplnenie tejto povinnosti bude považované za porušenie 

základných povinností zamestnanca.  

§ 11 

Administratívno – technickí pracovníci 

Sú zamestnanci, ktorí sú zaradení na mestskej polícií a nie sú príslušníkmi mestskej polície. 

Na mestskej polícií zabezpečujú činností na úseku ekonomiky a vnútornej agendy mestskej 

polície.       



§ 12 

Povinnosti a oprávnenia  príslušníkov mestskej polície  

1)   Základné povinnosti príslušníkov Mestskej polície Kežmarok sú upravené v § 7 zákona 

o obecnej polícii. 

2)   Oprávnenia príslušníkov Mestskej polície Kežmarok sú upravené v § 

8  a nasledujúcich, zákona o obecnej polícii. 

 

§ 13 

Organizácia práce v rámci mestskej polície 

1) Riadiaca  a administratívna činnosť : 

a) Riadiaca činnosť je rozpracovaná v § 8. 

b) Administratívna činnosť je najmä spracovávanie záznamov, hlásení, správ, 

podkladov, štatistik, analýz a vyhodnotení. Výkon administratívnej činnosti 

zabezpečuje náčelník mestskej polície, zástupca náčelníka, príslušníci mestskej 

polície a administratívno - technickí pracovníci  zaradení  na mestskej polícii. 

2) Výkonná činnosť  -  priamy výkon služby : 

- druhy služieb :   

- operačná služba, ktorá je vykonávaná na operačnom stredisku mestskej polície, 

- obchôdzková a hliadková služba, ktorá je vykonávaná v katastri mesta 

Kežmarok formou peších hliadok, motorizovaných hliadok a cyklohliadok 

v zložení : - jednočlenná hliadka, 

                        - dvojčlenná hliadka, 

                        - viacčlenná hliadka, 

                        - zmiešaná hliadka  

        3)    Podrobnejšiu úpravu výkonnej činnosti môže rozpracovať náčelník mestskej polície  

                svojím pokynom. 

 

 

§  14 

Obchôdzková služba 

 

1)   Obchôdzková služba je činnosť príslušníkov mestskej polície založená predovšetkým    

       na úzkom kontakte s verejnosťou, spolupráci  so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej   

               samosprávy, mimovládnymi  organizáciami, záujmovými združeniami, fyzickými   

               osobami a právnickými osobami s cieľom zabezpečenia prevencie kriminality,  

               ochrany verejného poriadku, predchádzania a zabraňovania trestnej a inej   

               protispoločenskej činnosti s využitím dobrej miestnej a osobnej znalosti. 

     

2)   Obchôdzková  služba sa vykonáva v určenom sektore okrsku formou peších hliadok   

         v zložení : a) jednočlennej hliadky 

                         b) dvojčlennej hliadky 



§  15 

 Hliadková služba 

 

1) Hliadková služba je základnou organizačnou zložkou priameho výkonu služby  

            mestskej polície na teritóriu mesta Kežmarok. 

2) Hliadková služba sa vykonáva formou peších, motorizovaných hliadok a cyklohliadok    

            v zložení : a) jednočlennej hliadky 

                              b) dvojčlennej hliadky 

                              c) viacčlennej hliadky 

                              d) zmiešanej hliadky 

3) Jednočlenná hliadka je velená do výkonu služby na základe rozhodnutia náčelníka resp. 

zástupcu náčelníka podľa stavu a vývoja operatívnej a bezpečnostnej situácie.  Ak je 

hliadka dvojčlenná alebo viacčlenná, jeden z príslušníkov mestskej polície je             

určený ako veliteľ hliadky a je zodpovedný za činnosť hliadky. Člen hliadky je             

povinný rešpektovať pokyny veliteľa hliadky, pokiaľ nie sú v rozpore so zákonom. 

4) Zmiešané hliadky sa vytvárajú v odôvodnených prípadoch na základe dohody náčelníka 

mestskej polície a riaditeľov príslušných útvarov Policajného zboru, ak si to vyžiada 

bezpečnostná situácia alebo potreba zabezpečenia špecifických úloh ( špeciálne 

preventívno – bezpečnostné akcie, živelné pohromy, mimoriadne udalosti a pod.). 

5) Veliteľ hliadky zodpovedá za riadne hospodárne využívanie zverených technických   

            prostriedkov, motorových vozidiel a za efektívne využívanie pracovného času a času  

            na odpočinok. 

6) Veliteľ hliadky zodpovedá za nepretržité udržiavanie spojenia so stálou službou   

            prostredníctvom rádiostanice.  

 

 

§  16 

Režimové pracoviská 

 

1) Režimové pracoviská sú priestory mestskej polície, kde sú umiestnené počítačové, 

            monitorovacie, záznamové a iné technické prostriedky, ktoré mestská polícia využíva 

            pri plnení svojich úloh. 

2) Vstup do týchto priestorov a využívanie systémov uvedených v odseku 1 podlieha 

            osobitnému režimu, ktorý je upravený príslušnými internými predpismi. 

3) Režimové pracovisko tvorí : 

                            a) pracovisko operačnej služby 

                            b) pult centrálnej ochrany objektov ( ďalej len „ PCO “ )   

                            c) pracovisko MKS 

                                                           

 

 

 

                

§ 17 



Pracovisko operačnej služby 

 

1) Operačná služba zabezpečuje nepretržitý 24 hodinový výkon a koordináciu  

            obchôdzkovej resp. hliadkovej služby a ostatnej činnosti príslušníkov mestskej polície  

            v súlade s inštruktážou a pokynmi náčelníka resp. zástupcu náčelníka. 

2) Operačnú službu vykonávajú určení príslušníci mestskej polície podľa schváleného  

            plánu služieb nepretržite 24 hodín. 

3) Príslušník mestskej polície vykonávajúci operačnú službu sa vo svojej činnosti riadi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi Mesta Kežmarok, 

smernicami primátora mesta a pokynmi náčelníka mestskej polície resp. zástupcu 

náčelníka. 

4) Pokyny operačnej služby v súvislosti s plnením úloh mestskej polície sú záväzné pre   

            príslušníkov mestskej polície vykonávajúcich obchôdzkovú resp. hliadkovú službu  

            a ostatnú činnosť príslušníkov mestskej polície.   

5) Operačná služba zodpovedá za činnosť jednotlivých pracovísk uvedených v čl. 16, bod  

            3 a za využívanie a manipuláciu s : 

                    a) počítačovými systémami vrátane príslušných databáz a evidencií, 

                    b) technickými prostriedkami spojenia, 

                    c) záznamovým zariadením telefonických hovorov a hovorov cez rádiostanice, 

                    d) ostatnými technickými prostriedkami využívanými pri výkone služby. 

 

 

              § 18 

Pult centrálnej ochrany 

 

1) Mestská polícia spolupôsobí s útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku Mesta     

            Kežmarok, majetku občanov,  ako aj iného majetku i s využitím ústrední   

            zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov4. 

2) Mestská polícia má vlastný pult centrálnej ochrany s vývodom signalizácie na  

            režimové pracovisko – operačná služba. Obsluhu PCO vykonáva pracovník operačnej    

            služby. 

3) Služby prostredníctvom PCO sa poskytujú za odplatu na základe písomnej zmluvy.  

4) Postup príslušníkov mestskej polície  pri  zásahu  na  chránenom  objekte  je  upravený 

            osobitnou smernicou. 

 

 

§ 19 

Pracovisko monitorovacieho kamerového systému 

 

1) Mestská polícia pri plnení svojich úloh využíva monitorovací kamerový systém, ktorý 

            napomáha zvyšovať pocit bezpečnosti obyvateľov mesta Kežmarok a jeho   

            návštevníkov, ako aj ochranu ich zdravia a majetku. 

 
4 § 3 ods. 1 písm. b/ zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii  v znení neskorších predpisov, 



2) Monitorovací kamerový systém tvorí : a) monitorovacie kamery, 

                                                                           b) obslužné pracovisko MKS. 

3) Monitorovacie kamery sú umiestňované na teritóriu mesta Kežmarok podľa stavu a 

vývoja bezpečnostnej situácie s prihliadnutím na trasy sietí napojenia. 

4) Obslužné pracovisko a monitorovací kamerový systém je zriadený s nepretržitou 24 

            hodinovou prevádzkou. Obsluha MKS je zabezpečená prostredníctvom príslušníka 

vykonávajúceho operačnú službu resp. administratívno – technických pracovníkov. 

5) Príslušníci mestskej polície a ostatné oprávnené osoby sú povinní dodržiavať platné  

predpisy o ochrane osobných údajov.   

 

  

§ 20 

Materiálno  technické zabezpečenie 

  

1) Mestská polícia pri zabezpečení svojich úloh využíva materiálno technické 

zabezpečenie podľa osobitného zákona, rozhodnutí primátora a mestského 

zastupiteľstva. 

2) Mestská polícia pri plnení svojich úloh používa krátke guľové zbrane s príslušenstvom. 

3) Príslušníci mestskej polície sú oprávnení používať krátke guľové zbrane s 

príslušenstvom len pri plnení pracovných povinností v pracovnom čase. 

4) Činnosť na úseku ukladania, prideľovania a nosenia strelných zbraní, streliva a 

            príslušenstva je upravená osobitným zákonom5. 

5) Materiálno technické zabezpečenie tvorí : 

              a) rovnošata príslušníka mestskej polície a iné výstrojné súčiastky6 a  náležitosti, 

              b) dopravné a technické prostriedky. 

 

 

§ 21 

Rovnošata príslušníkov mestskej polície 

 

1) Príslušníci mestskej polície pri plnení úloh používajú rovnošatu a iné výstrojné súčiastky. 

2) Rovnošatu mestskej polície je možné používať iba pri plnení úloh mestskej polície. So 

súhlasom primátora je možné rovnošatu použiť aj pri slávnostných príležitostiach. 

3) Rovnošata príslušníka mestskej polície je označená symbolmi a nápismi, ktoré 

vyjadrujú príslušnosť k Mestu Kežmarok. Na ľavom rukáve trička, košele, saka, bundy 

alebo plášťa je umiestnený kruhový rukávový odznak, nad ním rukávová nášivka. 

4) Na ľavej strane trička, košele, saka, bundy alebo plášťa nad horným okrajom vrecka je 

umiestnený identifikačný odznak s identifikačným číslom príslušníka mestskej polície 

– nášivka. 

5) Druh rovnošaty, rozsah vystrojenia, spôsob nosenia rovnošaty a iných súčastí výstroja 

ako aj podrobnosti o rovnošate sú určené v osobitnom zákone 7  a vo všeobecne 

 
5 Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
6 § 22 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov 
7 § 22 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov 



záväznom nariadení Mesta Kežmarok.   

6) Druh, množstvo a doba životnosti jednotlivých výstrojných súčiastok je určená na 

základe smernice náčelníka mestskej polície. 

7) Za obstaranie rovnošatových náležitostí a iných výstrojných súčiastok zodpovedá 

náčelník mestskej polície. Tieto môžu byť obstarané len do výšky schváleného rozpočtu 

mestskej polície. 

 

 

§ 22 

Preukaz príslušníka mestskej polície 

 

1) Preukaz príslušníka mestskej polície obsahuje fotografiu, meno a priezvisko, 

identifikačné číslo, názov mestská polícia, názov mesta, podpis primátora a 

holografickú ochrannú známku. 

2) Preukaz príslušníka mestskej polície nesmie byť zameniteľný s preukazmi ozbrojených 

zborov a ozbrojených síl. Môže sa používať len pri plnení úloh mestskej polície. 

3) Evidencia vydaných preukazov príslušníkov mestskej polície je vedená na mestskej 

polícii. 

4) Po ukončení pracovného pomeru je príslušník mestskej polície povinný odovzdať 

preukaz náčelníkovi mestskej polície. 

 

 

 

§ 23 

Dopravné a technické prostriedky 

 

1) Príslušníci mestskej polície pri plnení úloh používajú dopravné a technické prostriedky 

schválené mestským zastupiteľstvom. 

2) Dopravnými prostriedkami sú motorové vozidlá a bicykle. Označenie motorových 

vozidiel používaných na plnenie úloh mestskej polície musí byť v súlade s osobitným 

predpisom8. 

3) Motorové vozidlá mestskej polície môžu byť vybavené výstražným zvukovým a 

svetelným zariadením modrej farby. 

4) Dopravné a technické prostriedky je možné používať len na plnenie služobných    

            úloh. 

 5) Zoznam technických prostriedkov používaných príslušníkmi mestskej polície určuje 

            mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.     

 

§ 24 

Hodnostné označenie príslušníkov Mestskej polície Kežmarok, čestné odznaky a medaily   

 
8 § 22a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov 



1) Mestská polícia Kežmarok používa tieto hodnostné označenia za týchto podmienok : 

 

- pre pozíciu príslušník Mestskej polície Kežmarok 

 

a)   strážmajster -  od  začatia bezpečnostnej praxe do ukončenia 3. roka bezpečnostnej praxe, 

b) nadstrážmajster – od začiatku 4. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 7. roka 

bezpečnostnej praxe, 

c) podpráporčík – od  začiatku 8. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 10. roka bezpečnostnej 

praxe, 

d)  práporčík -  od  začiatku 11. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 13. roka bezpečnostnej 

praxe, 

e)   nadpráporčík  - od  začiatku 14. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 16. roka 

bezpečnostnej praxe,  

f)   podporučík  - od  začiatku 17. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 19. roka bezpečnostnej 

praxe, 

g)     poručík - od  začiatku 20. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 22. roka bezpečnostnej 

praxe, 

h)  nadporučík - od  začiatku 23. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 25. roka bezpečnostnej 

praxe, 

i)    kapitán – od  začiatku 26  roka bezpečnostnej praxe do ukončenia bezpečnostnej praxe 

alebo do mimoriadneho povýšenia, 

 

oznámenie o povýšení vyhlási príslušníkovi mestskej polície primátor mesta alebo so 

súhlasom primátora mesta náčelník mestskej polície,  

 

- pre pozíciu zástupca náčelníka Mestskej polície Kežmarok 

 

a)   poručík - od  začiatku  bezpečnostnej praxe do ukončenia 4. roka bezpečnostnej praxe, 

b)   nadporučík - od  začiatku 5. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 10. roka bezpečnostnej 

praxe, 

c)    kapitán - od  začiatku 11. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 14.  roka bezpečnostnej 

praxe, 

d) major - od  začiatku 15. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 19. roka bezpečnostnej 

praxe, 

e) podplukovník - od  začiatku 20. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia bezpečnostnej praxe  

alebo do mimoriadneho povýšenia, 

oznámenie o povýšení vyhlási zástupcovi náčelníka  mestskej polície primátor mesta  alebo 

so súhlasom primátora mesta náčelník  mestskej polície, 

 

- pre pozíciu náčelník Mestskej polície Kežmarok 



 

a)    nadporučík - od  začiatku  bezpečnostnej praxe do ukončenia 4. roka bezpečnostnej praxe, 

b)   kapitán - od  začiatku 5. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 10. roka bezpečnostnej 

praxe, 

c)    major - od  začiatku 11. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 14. roka bezpečnostnej 

praxe, 

d)  podplukovník - od  začiatku 15. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia 19. roka 

bezpečnostnej praxe, 

e)    plukovník - od  začiatku 20. roka bezpečnostnej praxe do ukončenia bezpečnostnej praxe, 

oznámenie o povýšení  vyhlási náčelníkovi  mestskej polície primátor mesta.  

 

2) Mestská polícia Kežmarok používa hodnostné označenia na výložkách rovnošaty alebo 

označenie na výstrojných súčiastkach na pravej časti hrude v takomto vyobrazení  : 

 

a)   strážmajster -  dve   päťramenné  hviezdy striebornej farby o priemere cca 10 mm,  bez  

lemovania,  na každej výložke, 

b)  nadstrážmajster – tri  päťramenné  hviezdy  striebornej farby o priemere cca 10 mm, bez 

lemovania,  na každej výložke, 

c)  podpráporčík –  jedna  päťramenná  hviezda striebornej farby o priemere cca 10 mm, s   

lemovaním striebornej farby o šírke cca 5 mm,   na každej výložke, 

d) práporčík -  dve   päťramenné  hviezdy striebornej farby o priemere cca 10 mm, s   lemovaním 

striebornej farby o šírke cca 5 mm,   na každej výložke, 

e)  nadpráporčík  -  tri   päťramenné  hviezdy  striebornej farby o priemere cca 10  mm, 

s lemovaním striebornej farby o šírke cca 5 mm,   na každej výložke, 

f)   podporučík  -  jedna  päťramenná hviezda zlatej farby o priemere cca 20  mm,  na každej 

výložke, bez lemovania,  

g)  poručík – dve  päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20  mm,  na každej výložke, 

bez lemovania,  

h)  nadporučík – tri  päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20  mm,  na každej výložke, 

bez lemovania,  

i)  kapitán – štyri  päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20  mm,  na každej výložke, 

bez lemovania,  

j)  major – jedna  päťramenná hviezda zlatej farby o priemere cca 20 mm,  na každej výložke, 

s lemovaním zlatej farby o šírke cca 10 mm,  

k) podplukovník –  dve päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20 mm,  na každej 

výložke,  s  lemovaním zlatej farby o šírke cca 10 mm,  

l) plukovník -  tri päťramenné hviezdy zlatej farby o priemere cca 20  mm,  na každej výložke,  

s  lemovaním zlatej farby o šírke cca 10 mm.  

3) Príslušníka Mestskej polície Kežmarok môže mimoriadne povýšiť primátor mesta   

 Kežmarok v týchto prípadoch :  



a)   za príkladné plnenie úloh mestskej polície najmä počas mimoriadnych udalostí,  

      živelných pohrôm, pri záchrane ľudského života, pri mimoriadnom nasadení  

      s ohrozením života príslušníka mestskej polície,  

b)   pri významnom životnom jubileu, 

c)   in memoriam, 

oznámenie o mimoriadnom povýšení vyhlási zástupcovi náčelníka alebo príslušníkovi   

mestskej polície primátor mesta, alebo so súhlasom primátora mesta náčelník mestskej polície.   

4) Príslušníkovi  Mestskej polície Kežmarok alebo  inej osobe môže byť udelený Čestný 

odznak Mestskej polície Kežmarok nasledovne :  

 

a)  za príkladné plnenie úloh mestskej polície najmä počas mimoriadnych udalostí,  

     živelných pohrôm, pri záchrane ľudského života, pri mimoriadnom nasadení   

     s ohrozením života príslušníka mestskej polície,  

b)  pri významnom životnom jubileu príslušníka mestskej polície,  

c)  pri významnej spoločensko - kultúrnej udalosti a významnom výročí,  

d)  in memoriam, 

      e/  čestný odznak Mestskej polície Kežmarok môže byť udelený aj inej osobe, ako je     

           príslušník mestskej polície Kežmarok, za príkladnú spoluprácu,  významný prínos pre                         

činnosť Mestskej polície Kežmarok a  za rozvoj Mestskej polície Kežmarok, 

oznámenie o udelení čestného odznaku vyhlási primátor mesta alebo so súhlasom primátora 

mesta náčelník mestskej polície,  

5) Príslušníkovi Mestskej polície Kežmarok alebo bývalému príslušníkovi Mestskej 

polície Kežmarok  môže byť udelená medaila Mestskej polície Kežmarok nasledovne :  

 

a)   za 10 rokov bezpečnostnej služby, medaila bronzovej farby,  

b)   za 20 rokov bezpečnostnej služby, medaila striebornej farby,  

c)   za 30 rokov bezpečnostnej služby  alebo  in memoriam  medaila zlatej farby, 

oznámenie o udelení medaile vyhlási primátor mesta alebo so súhlasom primátora mesta 

náčelník  mestskej polície.  

6) Grafické zobrazenie a vyhotovenie hodnostných označení, čestných  odznakov,   

medailí zabezpečí náčelník mestskej polície.  

 

 

 

 

 

 
§ 25 

 

Grafické znázornenie organizačnej štruktúry Mestskej polície Kežmarok 



 

 

ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA 

MESTSKEJ  POLÍCIE  KEŽMAROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26  

Zrušovacie ustanovenie  

Náčelník 

mestskej polície 

Zástupca náčelníka mestskej 

polície 

Príslušníci mestskej polície Administratívno - technickí 

pracovníci 

 



Zrušuje sa Organizačný poriadok Mestskej polície v Kežmarku schválený uznesením  

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku  č. 134/2016  zo dňa  22. júna 2016.  

 

 

§ 27 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok bol schválený uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č.     /2020  dňa 15. 10. 2020. 

2) Organizačný poriadok  Mestskej  polície  Kežmarok  nadobúda  účinnosť dňom 01. 11. 

2020.  

 

 

 

V Kežmarku dňa 30. 09. 2020 

      

 

 

                                                                                                                 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

primátor mesta  

   



  

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

 

 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 

 

 
Predkladá:  Oddelenie sociálnych vecí   

  

 

Na rokovanie dňa:  15.10.2020 

 

 

K bodu programu:  18. 

  

 

Názov materiálu: Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Kežmarok na roky 2014 – 2020 do 31.12.2022 

 

Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa 

  2. Návrh na uznesenie 

 

 

Potrebné k schváleniu:  nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Počet strán materiálu:   2  

   

 

Prílohy k ZM: nie sú 

     

 

Meno, funkcia  

a podpis predkladateľa: JUDr. Jana Trautmanová 

    vedúca oddelenia sociálnych vecí  

 

 

 

 

 

 



  

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2014 - 2020, ktorý sa podľa § 83 

ods. 5 písm. f) zákona  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov raz ročne vyhodnocuje a aktualizuje.   

Cieľom komunitného plánovania je spoločne dospieť k identifikácii problémov, plánovať 

a určovať stratégiu na ich prekonanie a napokon vyriešiť alebo prispieť k riešeniu 

konkrétneho problému v komunite. Východiskovým koncepčným dokumentom k tvorbe 

komunitného plánu  sociálnych služieb sú Národné priority rozvoja sociálnych služieb na 

roky 2015 – 2020. Predstavujú  nástroj štátnej politiky na smerovanie a prezentovanie 

východiskových úloh a podporných opatrení vlády SR v oblasti sociálnych služieb a sú 

vypracované v súlade s pôsobnosťou MPSVR, ako ústredného orgánu štátnej správy SR pri 

poskytovaní sociálnych služieb, ustanovenou § 79 ods. 1 písm. a)  zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Národné priority reagujú na aktuálne 

výzvy sociálnej pomoci občanom, ku ktorým patrí predovšetkým rozvoj rôznorodých služieb 

starostlivosti na komunitnej úrovni, vrátane potreby modernizácie sociálnych služieb. 

Potvrdzuje sa nimi zároveň hlavné poslanie sociálnych služieb, ktorým je podpora 

začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť, smerovanie k službám poskytovaným 

na komunitnej úrovni a rozvinutie ich potenciálu v oblasti zamestnanosti a zamestnateľnosti.  

 

Vzhľadom na to, že národné priority rozvoja sociálnych služieb na ďalšie obdobie sa ešte  

pripravujú a komunitný plán sa vypracúva a schvaľuje na základe národných priorít rozvoja 

sociálnych služieb, Komisia sociálna na zasadnutí dňa 08.07.2020 vzala na vedomie návrh na 

predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2014 – 

2020 do 31.12.2022  a odporúča MsZ predmetný návrh schváliť.    

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e    

predĺženie platnosti  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 

2014 – 2020 do 31.12.2022. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e    

 

zmenu názvu dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kežmarok  na roky 

2014 – 2020 na nový názov Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kežmarok  na 

roky 2014 – 2022.  
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

 
 

 

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 

 
Predkladá:  Oddelenie sociálnych vecí   

  

 

Na rokovanie dňa:  15.10.2020 

 

 

K bodu programu: 19.  

  

 

Názov materiálu: Návrh na schválenie nájmu bytu č. 19 v Dome 

s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 

v Kežmarku 

 

Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa 

  2. Návrh na uznesenie 

 

 

Potrebné k schváleniu:  nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Počet strán materiálu:   2  

   

 

Prílohy k ZM: nie sú  

     

 

Meno, funkcia  

a podpis predkladateľa: JUDr. Jana Trautmanová 

    vedúca oddelenia sociálnych vecí  

 

 

 

 



Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

 
 

 

 

 

Dôvodová správa: 

 

  

Dňa 07.08.2020 bola mestu Kežmarok doručená žiadosť pani PaedDr. Anny Staviarskej,  trvale 

bytom  Kežmarok, o pridelenie 1 – izbového bytu v Dome s opatrovateľskou službou 

v Kežmarku na ul. Baštovej 1588/8. Ide o nájomný byt v dome osobitného určenia, ktorý  má 

byť podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich 

s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov viazaný na poskytovanie 

opatrovateľskej služby nájomcovi.  

 

Žiadateľke bolo mestom Kežmarok vydané rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú 

službu, na základe ktorého má stanovený III. stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby. Termín opätovného posúdenia zdravotného stavu bol určený na jún 2022. 

Menovaná podala žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby, o ktorú žiada po pridelení 

bytu.  Žiadateľka  nemá voči mestu žiadne nedoplatky. Komisia sociálna prerokovala návrh na 

schválenie nájmu bytu per rollam a odporúča MsZ predmetný návrh schváliť. Materiál bol 

predložený aj na rokovanie  Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva, ktorá na 

zasadnutí dňa 28.09.2020 k schváleniu nájmu nemala výhrady a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu schváliť žiadateľke nájom jednoizbového bytu na dobu určitú, počas 

poskytovania opatrovateľskej služby, najdlhšie do 30.06.2022.  

 

Na základe vyššie uvedeného oddelenie sociálnych vecí navrhuje Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť nájom jednoizbového bytu č. 19 s príslušenstvom, bytu 1. kategórie, 

nachádzajúceho sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, pani 

PaedDr. Anne Staviarskej, bytom Kežmarok, na dobu určitú, počas poskytovania 

opatrovateľskej služby, najdlhšie do 30.06.2022.    

 

 

Návrh na uznesenie: 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

schvaľuje  

 

nájom jednoizbového bytu č. 19 s príslušenstvom, bytu 1. kategórie, nachádzajúceho sa 

v Dome s  opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, p. PaedDr. Anne 

Staviarskej, bytom Kežmarok, na dobu určitú, počas poskytovania opatrovateľskej 

služby, najdlhšie do 30.06.2022.    
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá   :  

 
 

Zástupca primátora 

Na rokovanie dňa: 15.10.2020 

 

 
K bodu programu: 20 

Názov materiálu: 

 
Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej 

spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa 

2. Návrh na uznesenie 

3. Príloha - Návrh Dodatku č. 14 k Zakladateľskej listine zo dňa 

16.10.1995 v znení jej neskorších dodatkov obchodnej spoločnosti 

Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

  

Počet strán materiálu: 3 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

Ing. Karol Gurka – zástupca primátora 
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Dôvodová správa: 

 

Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok (ďalej len „TSKK“) v rokoch 2019 a 2020  

vykonávala pomocné stavebné a búracie práce ako obecný podnik na princípoch sociálneho 

podnikania. Na uvedenú činnosť spoločnosť TSKK získala z Akčného plánu rozvoja okresu 

Kežmarok finančnú pomoc vo výške 200.000,- EUR na základe Zmluvy o poskytnutí 

regionálneho príspevku uzavretej medzi poskytovateľom Úradom vlády Slovenskej republiky 

a prijímateľom Technické služby, s.r.o. Kežmarok zo dňa 06.12.2018. Spoločnosť  v zmysle 

predmetnej zmluvy: 

- čerpala podporu v rokoch  2018 – 2020 na úhradu nákladov spojených s obstaraním 

hmotného majetku /auto, lešenie, náradie/ a na úhradu a refundáciu časti osobných 

nákladov, 

- sa zaväzuje vytvoriť a udržať 5 pracovných miest, z toho 3 znevýhodnení uchádzači 

o zamestnanie po dobu troch rokov od ich vytvorenia.   

 

TSKK počas uvedeného obdobia vykonávali pre mesto Kežmarok a jeho organizácie 

pomocné stavebné a búracie práce na objektoch na ulici Priekopa, v areáli kasární, v sídle 

spoločnosti Spravbytherm, CVČ, MsKS, MŠ Možiarska, Polikliniky Kežmarok, MŠ 

Cintorínska, na domčeku na ulici Slavkovská a ďalšie iné menšie pomocné práce. Pre 

fungovanie týchto aktivít v rámci mesta Kežmarok aj v budúcnosti je potrebné spoločnosť 

TSKK transformovať na sociálny podnik v zmysle  zákona č. 112/2018 Z.z. o sociálnej 

ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch“)  

a požiadať o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku a zápisu do registra 

sociálnych podnikov, ktorý vedie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky.   

 

V zmysle § 6 ods. 1, písm. c) zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch štatút 

registrovaného sociálneho podniku je možné priznať žiadateľovi, ktorý má základný 

dokument, ktorý obsahuje:  

1. opis hlavného cieľa žiadateľa podľa § 5 ods. 1 písm. b), 

2. spôsob merania pozitívneho sociálneho vplyvu, 

3. predmet hospodárskej činnosti, 

4. opis, akým spôsobom tovary alebo služby, ktoré žiadateľ vyrába, dodáva, poskytuje alebo 

distribuuje, alebo spôsob ich výroby alebo poskytovania prispievajú k dosahovaniu 

pozitívneho sociálneho vplyvu, 

5. záväzok žiadateľa využívať viac ako 50% zisku na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 

ods. 1 písm. b) a určenie postupov a pravidiel rozdeľovania zvyšnej časti zisku, ktoré 

nenarušia hlavný cieľ, 

6. opis zapájania zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru podľa § 9 alebo 

uplatňovaním demokratickej správy podľa § 10. 

 

Základným dokumentom spoločnosti s ručením obmedzením v zmysle § 6 ods. 3 písm. d) 

zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch  je zakladateľská listina. 
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V zmysle článku VI Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. 

Kežmarok zo dňa 16. 10. 1995 v znení jej neskorších dodatkov rozhoduje o zmene  

zakladateľskej listiny valné zhromaždenie po prechádzajúcom schválení Mestským  

zastupiteľstvom mesta Kežmarok. Z dôvodu, že do zakladateľskej listiny je potrebné 

doplnenie zákonom požadovaných ustanovení, ktoré umožnia, aby spoločnosť TSKK bola 

oprávnená požiadať o pridelenie štatútu registrovaného sociálneho podniku v zmysle 

ustanovení zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, vám predkladáme tento 

návrh na schválenie.  

 

 

Návrh  na  uznesenie:  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

zo dňa 16.10.1995 v znení neskorších dodatkov tak ako je to uvedené v Dodatku č. 14. 

k Zakladateľskej listine zo dňa 16.10.1995 v znení jej neskorších dodatkov obchodnej 

spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok. 
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Dodatok č.14 

k Zakladateľskej listine zo dňa 16.10.1995 v znení jej neskorších dodatkov obchodnej 

spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

 

 

 

Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00326283, zastúpené PhDr. 

Mgr. Jánom Ferenčákom, MBA, primátorom mesta, ako jediný spoločník obchodnej 

spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, so sídlom Hlavné námestie 1, 060 01 

Kežmarok, IČO: 31718329, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: 

Sro, vložka číslo: 2695/P, rozhodol pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa 

ustanovenia § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a v súlade s Uznesením č. ... /2020 Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 

 

I. 

 

1. V článku II/ Zakladateľskej listiny sa na konci pripája text, ktorý znie:   

 

Založená spoločnosť bude mať postavenie sociálneho podniku v zmysle zákona  

č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

 

2. Za článok V/ Zakladateľskej listiny sa vkladajú nové články Va a Vb, ktoré znejú:

    

Va/ 

1. Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok je verejnoprospešný, integračný 

podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho 

sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na 

podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. 

2. Spoločnosť Technické služby, s.r.o. Kežmarok sa s ohľadom na čl. V tejto 

zakladateľskej listiny a príslušné ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. venuje 

najmä uskutočňovaniu stavieb a ich zmien. Týmito činnosťami sleduje svoj hlavný 

cieľ, ktorým je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu.  

3. V budúcnosti môže subjekt vyvíjať aj iné činnosti v súlade s predmetom činnosti 

spoločnosti uvedenom v čl. V tejto zakladateľskej listiny, ktorými bude dosahovať 

pozitívny sociálny vplyv.  

4. Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu nasledovným 

spôsobom:  

 Spoločnosť prispieva k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu 

poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti zamestnanosti a to 

zamestnávaním zraniteľných osôb a/alebo znevýhodnených osôb. Tieto si osvoja 

pracovné návyky a získajú nové zručnosti pre výkon povolania, čo zvýši šance 
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na ich opätovné spoločenské začlenenie berúc do úvahy ich novonadobudnutú 

mieru finančnej autonómie a samostatnosti, sebadôvery či schopnosti fungovať v 

prostredí pracovného kolektívu. Uvedené bude mať na osoby pozitívny sociálny 

vplyv. Dôjde k odstráneniu vylúčenia týchto osôb a k ich začleneniu z okraja 

spoločnosti do reálneho života. 

5. Pozitívny sociálny vplyv Spoločnosť meria v prípade spoločensky prospešnej 

služby podľa čl. Va nasledovne: 

 služby na podporu zamestnanosti: percentom zamestnaných znevýhodnených 

osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov Spoločnosti 

v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z.. Pozitívny sociálny 

vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak Spoločnosť zamestnáva príslušné percento 

zraniteľných a/alebo znevýhodnených osôb v zmysle príslušných ustanovení 

zákona č. 112/2018. 

 

Vb/  

1. Spoločnosť zriaďuje poradný výbor. Poradný výbor tvoria minimálne 3 členovia. 

Členom poradného výboru môže byť len zainteresovaná osoba. Väčšinu členov 

poradného výboru musia tvoriť priamo zainteresované osoby. Najmenej jeden člen 

poradného výboru musí byť zamestnancom tejto Spoločnosti, ktorý je 

znevýhodnenou alebo zraniteľnou osobou.  

2. Poradný výbor  sa zúčastňuje na fungovaní Spoločnosti, na dosahovaní jej 

pozitívneho sociálneho vplyvu a na hodnotení dosahovania pozitívneho sociálneho 

vplyvu 

a. prerokovaním, 

b. právom na informácie, 

c. kontrolnou činnosťou.  

3. Spôsob voľby alebo vymenovania a spôsob odvolania člena poradného výboru, ako 

aj riadneho fungovania poradného výboru upraví Spoločnosť vo svojich vnútorných 

predpisoch, aby najmenej vo vzťahu k priamo zainteresovaným osobám bolo 

zabezpečené transparentné a spravodlivé prostredie. 

 

3. Článok XIII/ znie nasledovne:   

Verejnoprospešný podnik použije 100 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade     

     povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho  

     vplyvu, ktorý je hlavným cieľom Spoločnosti.  

 

 

 

II. 

 

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, 1 pre spoločníka, 1 pre spoločnosť samotnú  

a 2 na účely zápisu do obchodného registra a uloženia do zbierky listín. 
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2. Ostatné články Zakladateľskej listiny zo dňa 16.10.1995 v znení jej neskorších dodatkov 

obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok ostávajú nezmenené.  

                                                                    

V Kežmarku, dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

                    primátor mesta 
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opatrení a obmedzení štátnych orgánov prijatých 
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Dôvodová správa: 

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou SR v súvislosti so šírením vírusu COVID-

19 a následných opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR došlo k uzatvorenie 

maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby, čím bola podstatne obmedzená  

až znemožnená  možnosť predaja tovaru a poskytovania služieb, a tým znížená schopnosť 

tvoriť zisk a platiť nájomné. 

Na kompenzáciu vyššie uvedených ekonomických dopadov bol prijatý NR SR zákon  

č. 155/2020 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení 

zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z.z. (ďalej len „zákon“). Predmetným právnym 

predpisom boli upravené podmienky poskytovania dotácií na úhradu nájomného, na ktoré je 

prenajímateľ oprávnený na základe nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy zakladajúcej  

právny vzťah, ktorého obsahom je právo nájomcu užívať najneskôr od 1. februára 2020 predmet 

nájmu, ktorého užívanie na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia 

nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na 

úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu 

nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne 

obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Dotácia na nájomné sa 

neposkytuje poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje 

úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.  

Podľa ustanovenia § 13c ods. 2 zákona predmetom nájmu môže byť 

a) miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu 

určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby 

konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov,  

b) trhové miesto. 

 

Dotácia sa poskytuje na základe žiadosti, ktorú podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na 

vlastný účet. Nájomca na vyzvanie bezodkladne poskytne prenajímateľovi súčinnosť potrebnú 

na účel poskytnutia dotácie na nájomné (§ 13c ods. 5 zákona).  

 

Zákon je postavený na princípe poskytnutia dotácie v rovnakej výške, v akej bola poskytnutá 

zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo 

výške 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania. Ak sa prenajímateľ rozhodne 

neposkytnúť žiadnu zľavu z nájomného, je nájomca oprávnený neuhradené nájomné uhrádzať 

prenajímateľovi celé neuhradené nájomné za obdobie sťaženého užívania, najviac v 48 

rovnakých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, 

počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa 

skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby 

COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti.  
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Zákon umožňuje uplatnenie dotačného mechanizmu aj na prípady, keď nájomca uhradil celé 

nájomné, resp. časť nájomného za obdobie obmedzeného užívania predmetu nájmu. V takomto 

prípade je tiež možné požiadať o dotáciu na základe dohody medzi prenajímateľom 

a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného za obdobie v budúcnosti, ktoré zodpovedá 

obdobiu sťaženého užívania.  

 

Po vzniku mimoriadnej situácie sa na mesto obrátili nájomcovia so žiadosťami o úľavu na 

nájomnom. Keďže bola avizovaná pomoc zo strany štátu v tejto oblasti, mesto pristupuje k tejto 

forme pomoci na základe zákonom stanoveného mechanizmu.    

Mestu bolo doručených 11 žiadostí, z ktorých nárok na poskytnutie dotácie na základe zákona 

spĺňa 6 nájomcov.  

 

V prípade schválenia predkladaného materiálu mesto vyzve nájomcov na súčinnosť, t.j. aby 

oznámili mestu či spĺňajú podmienky pre poskytnutie dotácie a či majú záujem o poskytnutie 

zľavy z neuhradeného nájomného alebo či požadujú zľavu z uhradeného nájomného  a súčasne 

súhlasia s podaním žiadosti o poskytnutie dotácie v ich mene, ktorá vyústi do uzatvorenia 

dohody o poskytnutí zľavy z nájomného medzi prenajímateľom a nájomcom.  

 

Nakoľko poskytnutie dotácie je viazané na súčasné poskytnutie zľavy z nájomného zo strany 

prenajímateľa, poskytnutie zľavy z nájomného má negatívny dopad  na rozpočet mesta. Zákon 

dáva mestu možnosť poskytnúť zľavu z nájomného do výšky 50% nájomného za obdobie 

sťaženého užívania. V snahe maximalizovať podporu podnikateľského prostredia v meste, 

navrhujeme poskytnutie zľavy v maximálnej výške, ktorá umožní aj získanie dotácie 

v maximálnej výške.    

Mesto vykonalo na základe doručených žiadostí a na základe uzatvorených nájomných zmlúv 

finančnú analýzu pravdepodobného dopadu na príjmovú časť rozpočtu mesta v prípade 

poskytnutia zľavy z nájomného za obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu, ktorý pri 

navrhovanej výške 50% zľavy z nájomného predstavuje sumu 1 867, 86 EUR. 

 

  Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania 

predmetu nájmu vo vlastníctve Mesta Kežmarok nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky na 

poskytnutie dotácie na úhradu nájomného podľa zákona č. 155/2020 Z.z.  ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 

62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v znení zákona č. 92/2020 Z.z. 

 

 

       21/3 



  
 

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

 

 

 

  

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá:  

 
 

Prednostka mestského úradu 

Na rokovanie dňa: 15.10.2020 

 

 

K bodu programu: 22. 

Názov materiálu: Zmena v Komisii bezpečnosti občanov a ochrany verejného 

poriadku 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová  správa 

2. Návrh na uznesenie 

 

  
Potrebné 

na schválenie: 
 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 

Počet strán 

materiálu: 

 

 

 

2 
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a podpis 

predkladateľa: 

 Ing. Jela Bednárová   

 prednostka mestského úradu  
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Dôvodová správa: 

 

Podľa ustanovenia § 10 ods. 2 a § 15 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení znení 

neskorších predpisov Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku Uznesením č. 311/2018 zo dňa 

13.12.2020 zriadilo s účinnosťou od 01.01.2019 stále komisie ako svoje poradné orgány. 

Predmetným uznesením bola zriadená aj Komisia bezpečnosti občanov a ochrany verejného 

poriadku, za ktorej člena bol  Uznesením č. 312/2018 zo dňa 13.12.2020  schválený pán JUDr. 

Pavol Zavacký. Keďže člen komisie oznámil ukončenie svojej činnosti v tejto komisii, 

predkladáme mestskému zastupiteľstvu materiál na zmeny v Komisii bezpečnosti občanov 

a ochrany verejného poriadku.  

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

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

 

vzdanie sa funkcie  člena  Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku 

JUDr. Pavla Zavackého 

 

 

Návrh  na  uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

v o l  í    

 

za  člena  Komisie bezpečnosti občanov a ochrany verejného poriadku    

 

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

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
22/2 



 

Mesto Kežmarok 
                   Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

Predkladá:  

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

Na rokovanie dňa: 15.10.2020  

 

 

K bodu programu: 23.1 

Názov materiálu: 
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3 

 

1 

 

 

JUDr. Oľga Kantorková – vedúca oddelenia 

 

  



 

Mesto Kežmarok 
                   Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Dôvodová správa: 

 

Jozef Potok, Mučeníkov 18, Kežmarok požiadal o prenájom nebytových priestorov v objekte 

Hradné námestie 3 v Kežmarku za účelom rozšírenia skladových priestorov už fungujúcej 

prevádzky CYKLOSPORT vo vedľajšom objekte Hradné námestie 5 v Kežmarku, ktorá sa 

zaoberá predajom a servisom bicyklov.  

 

Stanovisko komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.09.2020: 

Komisia bytová, správy majetku a lesného hospodárstva odporúča mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku schváliť  prenájmom nebytových priestorov v objekte Hradné námestie 3 

v Kežmarku, miestnosť č. 1.01,1.02,1.03 a 1.04 spolu o výmere 64,22m2 pre Jozefa Potoka, 

Mučeníkov 18, Kežmarok za účelom rozšírenia skladových priestorov už fungujúcej prevádzky 

CYKLOSPORT vo vedľajšom objekte Hradné námestie 5 v Kežmarku, ktorá sa zaoberá 

predajom a servisom bicyklov na dobu určitú do 31.10.2021 za nájomné podľa platných Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

 

Návrh  na  uznesenie  

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 

v objekte Hradné námestie 3 v Kežmarku, miestnosť č. 1.01,1.02,1.03 a 1.04 spolu 

o výmere 64,22m2 pre Jozefa Potoka, Mučeníkov 18, 060 01 Kežmarok, IČO: 338 837 69 

je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov v objekte Hradné námestie 3 

v Kežmarku pre Jozefa Potoka, Mučeníkov 18 , 060 01 Kežmarok za účelom rozšírenia 

skladových priestorov už fungujúcej prevádzky CYKLOSPORT vo vedľajšom objekte 

Hradné námestie 5 v Kežmarku, ktorá sa zaoberá predajom a servisom bicyklov, plánuje 

tu zriadiť požičovňu bicyklov,čím by sa zatraktívnili poskytované služby pre širokú 

verejnosť. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Hradné námestie 3 v Kežmarku, miestnosť č. 

1.01,1.02,1.03 a 1.04 spolu o výmere 64,22 m2, na dobu určitú do 31.10.2021, pre Jozefa 

Potoka, Mučeníkov 18, 060 01 Kežmarok, IČO : 338 837 69, za účelom rozšírenia 

skladových priestorov už fungujúcej prevádzky CYKLOSPORT vo vedľajšom objekte 

Hradné námestie 5 v Kežmarku, ktorá sa zaoberá predajom a servisom bicyklov, plánuje 

tu zriadiť požičovňu bicyklov,čím by sa zatraktívnili poskytované služby pre širokú 

verejnosť, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

 
23.1/2 



 

Mesto Kežmarok 
                   Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

23.1/3 



 

Mesto Kežmarok 
                   Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 
 

 

 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

Predkladá:  

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  
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JUDr. Oľga Kantorková – vedúca oddelenia 
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______________________________________________________________________ 

 

  

 

Dôvodová správa: 

 

Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok požiadala 

o prenájom nebytových priestorov - miestností pre tanečný odbor žiakov v objekte Základnej 

školy, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok v šk.roku 2020/2021, za účelom výučby tanečného 

odboru, pre žiakov Základnej umeleckej školy Antona Cígera, ktorej zriaďovateľom je mesto 

Kežmarok.  

 

Stanovisko ZŠ, Dr. Daniela Fischera2, Kežmarok k prenájmu nebytových priestorov pre 

ZUŠ, Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok: Základná škola Dr. Daniela Fischera 

2, Kežmarok, v zastúpení PaedDr. Ivetou Slovíkovou,  riaditeľkou školy, súhlasí s prenájmom 

nebytových priestorov pre tanečný odbor na šk. rok 2020/2021 podľa predloženého 

harmonogramu: 

 

Tanečný odbor: 

Pondelok od 14:00 do 16:00hod. / 2 hod. 

Streda  od 16:00 do 18:00hod. / 2 hod. 

Streda  od 14:00 do 17:00hod. / 3 hod. 

Štvrtok od 16:00 do 18:00hod. / 2 hod. 

Piatok  od 14:00 do 16:00hod. / 2 hod. 

 

Cena nájmu je dohodnutá podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

Návrh  na  uznesenie  

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 

v objekte Základnej školy, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok pre Základnú umeleckú 

školu Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok, IČO 36 159 026 je prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, 

Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok, pre Základnú umeleckú školu Antona Cígera, 

Hviezdoslavova 12, 060 01 Kežmarok, ktorej zriaďovateľom je mesto Kežmarok, za 

účelom výučby tanečného odboru pre žiakov Základnej umeleckej školy Antona Cígera, 

Hviezdoslavova 12, Kežmarok v šk.roku 2020/2021 podľa predloženého harmonogramu. 
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s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Dr.Daniela Fischera 2, 

Kežmarok v šk.roku 2020/2021 podľa harmonogramu v dňoch: 

 

Tanečný odbor: 

Pondelok od 14:00 do 16:00hod. / 2 hod. 

Streda  od 16:00 do 18:00hod. / 2 hod. 

Streda  od 14:00 do 17:00hod. / 3 hod. 

Štvrtok od 16:00 do 18:00hod. / 2 hod. 

Piatok  od 14:00 do 16:00hod. / 2 hod. 

 

s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, na dobu 

určitú do 30.06.2021, pre Základnú umeleckú školu Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, 

060 01 Kežmarok, IČO 36 159 026, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  

s majetkom mesta Kežmarok. 
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Návrh na  prenájom nebytových priestorov v Mestskej 
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Futbalovom štadióne F1 v Kežmarku Škole umeleckého 

priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 
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Dôvodová správa: Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 

36155667 požiadala mesto o prenájom nebytových priestorov v objekte  Mestskej športovej 

haly Vlada Jančeka, čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku a atletickej dráhy v areáli 

Futbalového štadióna F1 v Kežmarku, v ktorých chce zabezpečovať vyučovanie povinnej 

telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje vlastnou telocvičňou. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.09.2020:  

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nebytových 

priestorov v objekte  Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 

v Kežmarku a atletickej dráhy v areáli Futbalového štadióna F1 v Kežmarku pre Školu 

umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO: 36155667 v školskom roku 

2020/2021 za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

Návrh  na  uznesenie 
 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 

v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 

v Kežmarku a atletickej dráhy v areáli futbalového štadióna F1  na pozemku p.č. KN-C 

2660/1 v Kežmarku pre Školu meleckého priemyslu,  Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, 

IČO 36155667,  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale a 

atletickej dráhy na Futbalovom štadióne F1 pre nájomcu, ktorý zabezpečuje vyučovanie 

povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje vlastnou telocvičňou. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov a atletickej dráhy:  

1. nebytové priestory v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, čs. 2250 na ul. 

Nižná brána 19, Kežmarok:  

veľká telocvičňa s príslušenstvom, miestnosť č.15     

v dňoch: pondelok, utorok, streda, štvrtok a piatok v čase od 7:20 do 9:20 hod., (spolu 

10hod./týždeň) s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného 

pokoja,  na dobu určitú do 14.05.2021, 

2. atletickú dráhu v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1 -   

v dňoch: pondelok, utorok, streda, štvrtok a  piatok v čase od 7.20 do 9.20 hod., (spolu 

10hod./týždeň) s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného 

pokoja, na dobu určitú  od 17.05.2021 do 18.06.2021 

  

pre  Školu umeleckého priemyslu,  Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667,  za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
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Dôvodová správa: Konateľka spoločnosti Mobila s.r.o., Kežmarok, MUDr. Mária Hencelová 

požiadala mesto Kežmarok o prenájom nebytového priestoru, miestnosti č. 1.41, o výmere 

8,76 m2, na prízemí v objekte Nemocnice s poliklinikou, ul. Hviezdoslavova 27, Kežmarok, 

kde poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore FBLR. Žiadateľka chce predmetnú miestnosť 

prenajať z účelom zriadenia šatne pre zamestnancov. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva:  Komisia odporúča 

mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nebytového priestoru, miestnosti č. 

1.41, o výmere 8,76 m2, na prízemí v objekte Nemocnice s poliklinikou, ul. Hviezdoslavova 

27, Kežmarok pre Mobila s.r.o., Ivana Stodolu 15, Kežmarok, IČO: 36 480 291, na dobu 

neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace, za znížené nájomné vo výške 24 eur/m2. 

 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru, 

miestnosti č. 1.41 o výmere 8,76 m2, na prízemí v objekte Nemocnice s poliklinikou, 

Hviezdoslavova 27, Kežmarok  pre Mobila s.r.o., Ivana Stodolu 15, Kežmarok, IČO: 

36 480 291  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru, miestnosti č. 1.41 o výmere 8,76 m2, 

na prízemí v objekte Nemocnice s poliklinikou, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, za 

účelom zriadenia šatne pre zamestnancov Mobila s.r.o, Kežmarok, kde konateľka, 

MUDr. Mária Hencelová poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore FBLR. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru, miestnosti č. 1.41 o výmere 8,76 m2, na prízemí 

v objekte Nemocnice s poliklinikou, Hviezdoslavova 27, Kežmarok  pre Mobila s.r.o., 

Ivana Stodolu 15, Kežmarok, IČO: 36 480 291, na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 

mesiace za nájomné vo výške 24 eur/m2. 
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Dôvodová správa: Konateľ spoločnosti ERATEAM s.r.o., Kežmarok, Bc. Daniel Šmihula 

požiadal mesto Kežmarok o prenájom nebytových priestorov, miestností o celkovej výmere 

234 m2, na ul. Petržalská 20-22, Kežmarok, z účelom zriadenia esteticko – regeneračného 

centra. V objekte má záujem prevádzkovať kozmetiku, pedikúru, kaderníctvo, masáže, sauny 

a solárium, čím by poskytol služby širokej verejnosti. Žiadateľ je zároveň terajším nájomcom 

nebytových priestorov na ul. Petržalská 12-14, kde prevádzkuje D-FITNESS. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva:  Komisia odporúča 

mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nebytových priestorov, o spoločnej 

výmere 234,63  m2, na ul. Petržalská 20-22, Kežmarok, z účelom zriadenia esteticko – 

regeneračného centra pre ERATEAM s.r.o., Śtúrova 1541/4, Kežmarok, IČO: 47 494 042, na 

dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace za nájomné podľa platných Zásad 

hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov, 

miestností č.  o výmere  m2, na ul. Petržalská 20-22, Kežmarok  pre ERATEAM s.r.o., 

Štúrova 1541/4, Kežmarok, IČO: 47 494 042  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Predmetné nebytové priestory sú nevyužité. Žiadateľ má záujem 

prevádzkovať Esteticko – regeneračné centrum, ktoré by zahŕňalo kozmetiku, 

pedikúru, kaderníctvo, masáže, sauny a solárium, čím by poskytol služby širokej 

verejnosti. Žiadateľ je zároveň terajším nájomcom nebytových priestorov na ul. 

Petržalská 12-14, kde prevádzkuje D-FITNESS. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, miestností o celkovej výmere 234,63 m2, na ul. 

Petržalská 20-22, Kežmarok  pre ERATEAM s.r.o., Śtúrova 1541/4, Kežmarok, IČO: 

47 494 042, na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace za nájomné podľa 

platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
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Dôvodová správa: Spoločnosť Slovanet a.s. požiadala mesto Kežmarok o prenájom 

nebytového priestoru, miestnosti č. 18 o výmere 6,15 m2, v objekte Futbalového štadiónu F1, 

Trhovište 2, Kežmarok. Prenajatím miestnosti dôjde k rozšíreniu už jestvujúcich priestorov, 

ktoré spoločnosť Slovanet a.s. v súčasnosti prenajíma a to zamurovaním otvoru/dverí 

v miestnosti č. 17 a vybudovaním otvoru/dverí z miestnosti č. 16 do miestnosti č. 18. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.09.2020:  

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nebytového 

priestoru, miestnosti č. 18 o výmere 6,15 m2, v objekte Futbalového štadiónu F1, Trhovište 2, 

Kežmarok  pre spoločnosť Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO: 35 954 612, za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

Návrh  na  uznesenie 
 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru, 

miestnosti č. 18 o výmere 6,15 m2, v objekte Futbalového štadiónu F1, Trhovište 2, 

Kežmarok pre Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava, IČO 35 954 612, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru, miestnosti č. 18 o výmere 6,15 m2, 

ktorá susedí s už jestvujúcimi prenajatými priestormi pre spoločnosť Slovanet, a.s. 

Prenajatím predmetnej miestnosti dôjde k rozšíreniu terajších prenajatých priestorov 

pre spoločnosť Slovanet a.s. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru, miestnosti č. 18 o výmere 6,15 m2 , v objekte 

Futbalového štadiónu F1, Trhovište 2, Kežmarok pre Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 

Bratislava, IČO 35 954 612, na dobu neurčitú, s výpovednou dobou 3 mesiace, za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 
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Dôvodová správa: Ján Šefc požiadal mesto Kežmarok o prenájom časti pozemku KN-C 7871 

k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok za účelom umiestnenia včelích úľov. 

Predmetný pozemok nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, pozemok je značne 

svahovitý s obmedzenou možnosťou prístupu pre prípadných iných žiadateľov. 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 05.05.2020: Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o 

nájom mestského pozemku na par. č. KN-C 7871 k.ú. Kežmarok, o výmere 100 m2 za účelom 

umiestnenia včelích úľov na dobu neurčitú od 05/2020 s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

Pozemok, na ktorom žiadateľ mieni umiestniť úle priamo nadväzuje na pozemky vo 

vlastníctve žiadateľa, jedná sa o značne svahovitý pozemok s obmedzenou možnosťou 

prístupu pre prípadného iného žiadateľa. 

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 

Totožné so stanoviskom komisie. 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.09.2020:  

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom časti pozemku 

parc. č. KN-C 7871, o výmere 100 m2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú.Kežmarok vo 

vlastníctve mesta Kežmarok  pre Jána Šefca, bytom Poľná 84, Kežmarok, za nájomné podľa 

platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

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

KN-C 7871, o výmere 100 m2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú.Kežmarok vo 

vlastníctve mesta Kežmarok  pre Jána Šefca, Poľná 84, Kežmarok  je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Žiadateľ má záujem na predmetnej časti pozemku umiestniť včelie úle. 

Ide o pozemok, ktorý nadväzuje na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, pozemok je 

značne svahovitý s obmedzenou možnosťou prístupu pre prípadných iných žiadateľov. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 7871, o výmere 100 m2, druh pozemku ostatná 

plocha, k.ú.Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok  pre Jána Šefca, nar. 06.09.1976, 

bytom Poľná 84, Kežmarok, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok. 
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Dôvodová správa: Žiadatelia sú vlastníkmi rodinného domu súp. č. 2448, postavenom na 

pozemku, parc. č. KN-C 3296/129, k.ú. Kežmarok, ul. J. Jesenského. Predmetný pozemok, 

parc. č. KN-C 3296/6, k.ú. Kežmarok susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov. 

Ide o časť pozemku, o ktorú sa žiadatelia starajú, predmetnú časť pozemku chcú využiť aj na 

stabilizáciu vlastného pozemku voči prudkému zrázu a proti možnému zosuvu. 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 21.01.2019: Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby odpredalo časť 

pozemku MUDr. Jánovi Krzysikovi a manželke Anne Krzysikovej, J. Jesenského 2448/31, 

Kežmarok , vo vlastníctve mesta , KN - C, parc.č.3296/6, výmera : za rodinným domom cca v 

šírke 7 m, vedľa RD 25x 18 m. ,druh pozemku: ostatná plocha k.ú. Kežmarok, v cene 

stavebného pozemku . Prípad je hodný osobitného zreteľa, pozemok za rodinným domom 

žiadateľa je prudko svahovitý, časť, ktorú požaduje žiadateľ odkúpiť, bude slúžiť na 

stabilizáciu jeho súčasného pozemku proti možnému zosuvu. Pozemok vedľa jeho rodinného 

domu sa nedá využiť na iný účel, pozemok je časťou koruny prudkého svahu, ktorý sa nedá 

využiť na ďalšiu akúkoľvek výstavbu. 

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 

Totožné so stanoviskom komisie. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva:  Komisia odporúča 

mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 

3296/6, k.ú. Kežmarok, MUDr. Jánovi Krzysikovi s manželkou Annou, J. Jesenského 

2448/31, Kežmarok za cenu 15 eur/1 m2. 
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Návrh  na  uznesenie 
  
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

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

KN-C 3296/6 o výmere 335 m2, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok pre 

MUDr. Jána Krzysika a manželku Annu, J.Jesenského 2448/31, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie: Predmetná časť pozemku susedí s pozemkom, na ktorom majú žiadatelia 

postavený rodinný dom. Ide o časť pozemku, o ktorú sa žiadatelia starajú a vzhľadom 

na konfiguráciu terénu, ktorý je kamenistý, svahovitý, nie je možné využitie iným 

spôsobom, len ako priľahlá zeleň stabilizujúceho charakteru. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3296/6 o doterajšej výmere 20 147 m2, druh 

pozemku ostatná plocha, a to novovytvorenú parc. č. KN-C 3296/195 o výmere 335 m2, 

druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok, podľa návrhu GP č. 33/2020 

vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Gaštanová 1016/11, Kežmarok pre MUDr. Jána 

Krzysika, narodeného 25.08.1965 a manželku Annu Krzysikovú, rodenú Oravcovú, nar. 

18.07.1971, bytom J. Jesenského 2448/31, Kežmarok, v podiele 1/1, za cenu vo výške 

15,00 eur/ m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.1/3 



Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

______________________________________________________________________ 

 

 
25.1/4 



Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

______________________________________________________________________ 

 

 
25.1/5 



Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

______________________________________________________________________ 

 

 
 

         Dom žiadateľov 
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Materiál na zasadnutie

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a
 
 

Na rokovanie dňa: 15.10

 
 

K bodu programu: 25.2 

Názov materiálu: Návrh na 
 
Juraj Chovaňák
Trhovište 914/38, Kežmarok
 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa.
2. Návrh na uznesenie.
 

  
Potrebné k schváleniu: Trojpätinová

Počet strán materiálu: 3 
Prílohy  k ZM:  
 
 

3 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

JUDr. Oľga Kantorková
vedúca oddelenia
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

ávrh na odpredaj časti pozemku 

Juraj Chovaňák a manž. Gabriela Chovaňáková, r. V
Trhovište 914/38, Kežmarok  

  
. Dôvodová   správa. 

Návrh na uznesenie. 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
  

JUDr. Oľga Kantorková 
vedúca oddelenia                                                                            
               

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

manž. Gabriela Chovaňáková, r. Vaľková, 

                                                                            



___________________________________________________________________________

  

Dôvodová správa:  
Juraj Chovaňák s manž. Gabrielou r. V
o odpredaj časti mestského pozemku
a nádvoria, katastrálne územie Kežmarok
o novovytvorený pozemok parc. C
k.ú. Kežmarok podľa GP č. 45948364
Alexandra 175/1, Kežmarok dňa 22.04.2020, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 
katastrálnym odborom dňa 06.05.2020 pod č. G
pozemku parc. C-KN č. 306, zastavaná plocha a
ktorom je rozostavaná stavba bez pivnice a
 
Stanovisko Komisie urbanistiky a
služieb zo dňa 21.8.2019: Komisia
žiadosti o umiestnenie vodovodnej šachty a
parc. KN-C 3225, ktorá je vo vlastníctve mesta Kežmarok. 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 
Totožné so stanoviskom komisie
 
Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v
KN-C 3225 k.ú. Kežmarok cca 1 m
vo výške podľa cenovej mapy.
 
Návrh  na  uznesenie  

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
3225 o výmere 1765 m2 odčlenený
zastavaná plocha a nádvorie
Kežmarok v podiele 1/1, pre Juraj
Trhovište 914/38, 060 01 Kežmarok
zreteľa. 
 
Odôvodnenie: Žiadatelia sú
zastavaná plocha a nádvorie
stavba bez pivnice a nevlastn
zriadiť vodovodnú šachtu. 
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manž. Gabrielou r. Vaľková, Trhovište 914/38, Kežmarok požiadali 
mestského pozemku pozemku parc. C-KN č. 3225,

katastrálne územie Kežmarok na umiestnenie vodovodnej šachty. 
k parc. C-KN č. 3225/2, zastavaná plocha a nádvorie o

k.ú. Kežmarok podľa GP č. 45948364-26/2020, ktorý vyhotovil Ing. Marián Kalafut, Dr. 
Alexandra 175/1, Kežmarok dňa 22.04.2020, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 

borom dňa 06.05.2020 pod č. G1 281/20. Žiadatelia sú vlastníkom priľahlého 
KN č. 306, zastavaná plocha a nádvorie, katastálne územie Kežmarok, na 

ktorom je rozostavaná stavba bez pivnice a nevlastnia ďalší pozemok v okolí stavby. 

urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a
: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu, aby vyhovelo 

umiestnenie vodovodnej šachty a odpredalo pozemok pri dome o
C 3225, ktorá je vo vlastníctve mesta Kežmarok.  

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  
Totožné so stanoviskom komisie 

bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj pozemku parc. č. 

C 3225 k.ú. Kežmarok cca 1 m2 pre Juraja Chovaňáka, Trhovište 38, Kežmarok za cenu 
vo výške podľa cenovej mapy. 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

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

odčlenený do novovytvoreného pozemku parc.
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, k.ú. Kežmarok vo vlastnícve mesta 

pre Juraja Chovaňáka s manž. Gabrielou r. V
Kežmarok, v podiele 1/1, je prípadom hodný osobitného 

sú vlastníkmi priľahlého pozemku parc. C
nádvorie o výmere 126 m2, k.ú. Kežmarok, na ktorom je rozostavaná 

stavba bez pivnice a nevlastnia ďalší pozemok v okolí stavby, na ktorom by mohol

 
 

25.2/2 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

ková, Trhovište 914/38, Kežmarok požiadali 
KN č. 3225, zastavaná plocha 

na umiestnenie vodovodnej šachty. Ide 
nádvorie o výmere 1 m2, 

26/2020, ktorý vyhotovil Ing. Marián Kalafut, Dr. 
Alexandra 175/1, Kežmarok dňa 22.04.2020, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 

vlastníkom priľahlého 
nádvorie, katastálne územie Kežmarok, na 

okolí stavby.  

výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
odporúča Mestskému zastupiteľstvu, aby vyhovelo 

odpredalo pozemok pri dome o výmere cca 1m2 

 zo dňa 13.8.2019: 
Kežmarku schváliť odpredaj pozemku parc. č. 

pre Juraja Chovaňáka, Trhovište 38, Kežmarok za cenu 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
, že odpredaj časti pozemku parc. C-KN 

novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 3225/2, 
vo vlastnícve mesta 

s manž. Gabrielou r. Vaľková, 
podiele 1/1, je prípadom hodný osobitného 

priľahlého pozemku parc. C-KN č. 306, 
Kežmarok, na ktorom je rozostavaná 

ďalší pozemok v okolí stavby, na ktorom by moholi 



___________________________________________________________________________

  

s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok
v podiele 1/1 parc. C-KN č.
pozemku parc. C-KN č. 3225
Kežmarok podľa geometrického plánu č. 
Mariánom Kalafutom, Dr. Alexandra 175/1, 060 01 Kežmarok
45 948 364, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom 
06.05.2020 pod č. G1 281/20
Gabrielu Chovaňákovú, r. V
01 Kežmarok v podiele 1/1, za
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vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok,
č. 3225 o výmere 1765 m2 odčlenený do

3225/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
Kežmarok podľa geometrického plánu č. 45948364-26/2020 vyhotoveného 
Mariánom Kalafutom, Dr. Alexandra 175/1, 060 01 Kežmarok dňa 

overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom 
281/20, pre Juraja Chovaňáka, nar. 20.10.1989
r. Vaľková, nar. 28.08.1990, obaja bytom Trhovište 914/38,

za cenu 28,55 EUR/m2.  
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, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 
do novovytvoreného 

o výmere 1 m2, k.ú. 
vyhotoveného Ing. 

dňa 22.04.2020, IČO: 
overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 

20.10.1989 a manželku 
Trhovište 914/38, 060 



___________________________________________________________________________

  

 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

25.2/4 
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odpredaj  novovytvoreného 

pozemku C-KN č. 3225/2, 1 m

vodovodná šachta 
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ul. Kostolné nám. 

rozost. dom, p. Chovaňák s 

manž. 
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odpredaj  novovytvoreného 

KN č. 3225/2, 1 m
2
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Materiál na zasadnutie

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a
 
 

Na rokovanie dňa: 15.10

 
 

K bodu programu: 25.3 

Názov materiálu: Návrh na 
 
Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 
Rastislav Džadoň, Karola Kuzmányho 
 
 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa.
2. Návrh na uznesenie.
 

  
Potrebné k schváleniu: Trojpätinová väčšina

Počet strán materiálu: 3 
Prílohy  k ZM:  
 
 

3 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

JUDr. Oľga Kantorková
vedúca oddelenia
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

ávrh na odpredaj časti pozemkov 

Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 1533/23, Kežmarok a
Rastislav Džadoň, Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica

  

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
  

JUDr. Oľga Kantorková 
vedúca oddelenia                                                                            
               

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

23, Kežmarok a Ing. 
Ľubica 

                                                                            



___________________________________________________________________________

  

Dôvodová správa:  
Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa
Kuzmányho 1817/4, Ľubica požiadali 
6577, ostatná plocha o výmere 100
o výmere 96 m2, z parc. E-KN č. 1065, záhrada o
návrhu geometrického plánu č.
1016/11, Kežmarok, ide o novovytvorený pozemok
ktorý vznikol odčlenením z pozemkov o
pozemkov, na ktorých je postavený hotel Legenda v
 
Stanovisko Komisie urbanistiky
služieb zo dňa 22.9.2020: Komisia
o odkúpenie časti pozemkov KN
E 6577 o výmere 100 m2.  
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP 
Totožné so stanoviskom komisie
 
Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v
E-KN č. 1065 o výmere 63 m
m2 – novovytvorený pozemok parc. C
Kežmarok, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku.
 
Návrh  na  uznesenie  

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
E-KN č. 6577, ostatná plocha o výmere 100 m
E-KN č. 1064, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m
E-KN č. 1065, záhrada o výmere 63 m
vlastnícve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok
Mikulášika, Priekopa 1533/
Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica v podiele 1/2 je prípadom hodný osobitného zreteľa.
 
Odôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti 
s pozemkami vo vlastníctve Mgr. Pa
súčasťou areálu hotela Legenda
polohu a rozlohu nevedelo ináč vhodne využiť.
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Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 1533/23, Kežmarok a Ing. Rastislav Džadoň, Karola 
, Ľubica požiadali o odpredaj časti mestských pozemkov

výmere 100 m2, z parc. E-KN č. 1064, zastavaná plocha a
KN č. 1065, záhrada o výmere 63 m2, k.ú. Kežmarok. Podľa 

návrhu geometrického plánu č. 74/2020, vypracovaný Ing. Pavel Brutovský, Gaštanová 
novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 643/5
pozemkov o výmere 259 m2. Žiadatelia sú vlastníkm

na ktorých je postavený hotel Legenda v Kežmarku. 

urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a
: Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti 

odkúpenie časti pozemkov KN-E 1065 o výmere 63 m2, KN-E 1064 o výmere 96 m

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  
Totožné so stanoviskom komisie 

bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj časti pozemkov 

výmere 63 m2, E-KN č. 1064 o výmere 96 m2 a E-KN č. 6577 o
novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 643/5, ostatná plocha o výmere 259 m

Kežmarok, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku. 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

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

KN č. 6577, ostatná plocha o výmere 100 m2, zapísaného na LV č. 2430,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, zapísaného na LV č. 2430,

KN č. 1065, záhrada o výmere 63 m2, zapísaného na LV č. 2430, k.ú. Kežmarok
, Hlavné námestie 1, Kežmarok v podiele 1/1,

1533/23, Kežmarok v podiele 1/2 a Ing. Rastislava Džadoňa, 
, Ľubica v podiele 1/2 je prípadom hodný osobitného zreteľa.

Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti 
vo vlastníctve Mgr. Pavla Mikulášika a Ing. Rastislava Džadoňa, ktoré sú 

súčasťou areálu hotela Legenda v Kežmarku a mesto by tieto pozemky vzhľadom na ich 
polohu a rozlohu nevedelo ináč vhodne využiť.  
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Ing. Rastislav Džadoň, Karola 
kov z parc. E-KN č. 

KN č. 1064, zastavaná plocha a nádvorie 
, k.ú. Kežmarok. Podľa 

74/2020, vypracovaný Ing. Pavel Brutovský, Gaštanová 
643/5, ostatná plocha, 

sú vlastníkmi priľahlých 

dopravy a verejných 
tu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti 

výmere 96 m2 a KN-

 zo dňa 28.9.2020: 
odpredaj časti pozemkov 

KN č. 6577 o výmere 100 
výmere 259 m2, k.ú. 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
, že odpredaj časti pozemkov 

, zapísaného na LV č. 2430, 
, zapísaného na LV č. 2430, 

k.ú. Kežmarok vo 
podiele 1/1, pre Mgr. Pavla 

23, Kežmarok v podiele 1/2 a Ing. Rastislava Džadoňa, 
, Ľubica v podiele 1/2 je prípadom hodný osobitného zreteľa. 

Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti 
vla Mikulášika a Ing. Rastislava Džadoňa, ktoré sú 

a mesto by tieto pozemky vzhľadom na ich 



___________________________________________________________________________

  

s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok
v podiele 1/1 parc.: 
E-KN č. 6577, ostatná plocha o výmere 100 m
E-KN č. 1064, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 
E-KN č. 1065, záhrada o výmere 63 
odčlenené do novovytvoreného pozemku parc. C
259  m2, k.ú. Kežmarok podľa
Ing. Pavel Brutovský, Gaštanová 1016/11, Kežmarok, 
Mikulášika, trvale bytom Priekopa 1533/23,
27.10.1977 v podiele 1/2 a
Kuzmányho 1817/4, 059 71 Ľubica, dátum narodenia 
stanovenú podľa znaleckého posudku.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odpredaj časti pozemkov parc. 

E-KN č. 6577, E-KN č. 1064, 
E-KN č. 1065, k.ú. Kežmarok, 

vlastník mesto Kežmarok 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok

KN č. 6577, ostatná plocha o výmere 100 m2,  
KN č. 1064, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, 
KN č. 1065, záhrada o výmere 63 m2, 

do novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 643/5, ostatná plocha
, k.ú. Kežmarok podľa návrhu geometrického plánu č. 74/2020 vyhotoveného

Pavel Brutovský, Gaštanová 1016/11, Kežmarok, IČO: 34 631 763, 
ytom Priekopa 1533/23, 060 01 Kežmarok, 

podiele 1/2 a pre Ing. Rastislava Džadoňa, trvale bytom Karola 
1817/4, 059 71 Ľubica, dátum narodenia 14.08.1968 v podiele 

stanovenú podľa znaleckého posudku.   

 

25.3/3 

hotel Legenda Kežmarok, vlastník 

Mgr. Pavol Mikulášik a Ing. 

Rastlislav Džadoň 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

, Hlavné námestie 1, Kežmarok 

643/5, ostatná plocha o výmere 
/2020 vyhotoveného 
763, pre Mgr. Pavla 

Kežmarok, dátum narodenia 
Rastislava Džadoňa, trvale bytom Karola 

podiele 1/2, za cenu 



___________________________________________________________________________

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

25.3/4 
 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

odpredaj časti pozemkov E-KN 

6577, E-KN 1064, E-KN 1065 
vlastník mesto Kežmarok 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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25.3/5 

hotel Legenda Kežmarok 

novovytvorená parcela C-KN 

643/5, výmera 259 m2 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

  

 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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25.3/6 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 
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Meno  funkcia 
a podpis 
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JUDr. Oľga Kantorková
vedúca oddelenia
              

 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 
 

 
 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

ávrh na odpredaj časti pozemku 

Ing. Peter Regináč, Mlynárska 1581/18, Košice – Juh,
Ing. Slavomír Regináč, Krivá 1042/12, Košice – Juh,
Mgr. Tomáš Regináč, Žltá 3960/11, Bratislava - Petržalka
  

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
  

JUDr. Oľga Kantorková 
vedúca oddelenia                                                                            
               

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

Juh, 
Juh, 
Petržalka 

                                                                            



___________________________________________________________________________

  

Dôvodová správa:  
Ing. Pavol Regináč, Zochova 1674/36, Kežmarok, požiadal mesto Kežmarok v
svojich synov Ing. Petra Regináča, Mlynárska 1581/18, 
Regináča, Krivá 1042/12, Košice 
Petržalka o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok parc. C
zastavaná plocha a nádvorie o
odčlenený geometrickým plánom č. 71/2020, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 
katastrálnym odborom pod č. G
zastavaná plocha a nádvorie o
vlastnia jeho synovia v tesnej blízkosti rodinný dom a na ktorý dostal pán Regináč súhlas na 
realizáciu oplotenia od Mestského úradu Kežmarok dňa 22.8.1994. Oplotenie pán Regináč 
postavil a do dnešného dňa užíva a
Pán Regináč požiadal listom Mestský úrad Kežmarok dňa 28.4.1994 o
medzi hranicou pozemku v
Kežmarok, ale Mestský úrad Kežmarok zmluvu na odp
Z praktických dôvodov tento pozemok bol a
a preto pán Regináč žiada dať stav právny do súladu so stavom skutočným.
  
Návrh  na  uznesenie  

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
7039/17, zastavaná plocha a nádvorie 
pozemku parc. C-KN č. 7039/101, zastavaná plocha a nádvorie
Kežmarok vo vlastnícve mesta Kežmarok v
Mlynárska 1581/18, Košice 
1042/12, Košice – Juh, v podiele 1/3
Bratislava – Petržalka, v podiele 1/3, je prípadom hodný osobitného zreteľa.
 
Odôvodnenie: Ide o odpredaj časti pozemku, ktorý nadväzuje na pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov, na ktorom majú postavený rodinný dom v Kežmarku. Časť pozemku parc. 
C-KN č. 7039/17 o výmere 114 m2, majú žiadatelia oplotený od roku 1994 a na ktorý 
majú udelený súhlas Mestského úradu Kežmarok zo dňa 22.8.1994 na realizáciu 
oplotenia. Tento pozemok je 
starajú a udržiavajú ho. Žiadatelia žiadajú právny stav dať do súladu so stavom 
skutočným. 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

Ing. Pavol Regináč, Zochova 1674/36, Kežmarok, požiadal mesto Kežmarok v
svojich synov Ing. Petra Regináča, Mlynárska 1581/18, Košice – Juh, Ing. Slavomíra 
Regináča, Krivá 1042/12, Košice – Juh a Mgr. Tomáša Regináča, Žltá 3960/11, Bratislava 

odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok parc. C
nádvorie o celkovej výmere 4321 m2 a to časť pozemku, ktorý je 

odčlenený geometrickým plánom č. 71/2020, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 
katastrálnym odborom pod č. G1 611/20, novovytvorený pozemok parc. C

nádvorie o výmer 114 m2. Tento pozemok je oplotený, vedľa ktorého 
tesnej blízkosti rodinný dom a na ktorý dostal pán Regináč súhlas na 

realizáciu oplotenia od Mestského úradu Kežmarok dňa 22.8.1994. Oplotenie pán Regináč 
do dnešného dňa užíva a stará so o pozemok. Oplotením sa zvýšila estetika ulica. 

Pán Regináč požiadal listom Mestský úrad Kežmarok dňa 28.4.1994 o 
 jeho vlastníctve a hranicou pozemku vo vlastníctve mesta 

Kežmarok, ale Mestský úrad Kežmarok zmluvu na odpredaj pozemku nevypracoval. 
praktických dôvodov tento pozemok bol a je pre mesto Kežmarok nepoužiteľný a
preto pán Regináč žiada dať stav právny do súladu so stavom skutočným.

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku 
7039/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4321 m2 odčlenený do

7039/101, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
vo vlastnícve mesta Kežmarok v podiele 1/1, pre Ing. Petra Regináča, 

Mlynárska 1581/18, Košice – Juh, v podiele 1/3, pre Ing. Slavomíra Regináča, Kr
podiele 1/3 a pre Mgr. Tomáša Regináč

podiele 1/3, je prípadom hodný osobitného zreteľa.

Ide o odpredaj časti pozemku, ktorý nadväzuje na pozemok vo vlastníctve 
, na ktorom majú postavený rodinný dom v Kežmarku. Časť pozemku parc. 

KN č. 7039/17 o výmere 114 m2, majú žiadatelia oplotený od roku 1994 a na ktorý 
majú udelený súhlas Mestského úradu Kežmarok zo dňa 22.8.1994 na realizáciu 
oplotenia. Tento pozemok je pre mesto dubióznym majetkom, žiadatelia sa o pozemok  
starajú a udržiavajú ho. Žiadatelia žiadajú právny stav dať do súladu so stavom 

 
 
 
 
 

25.4/2 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Ing. Pavol Regináč, Zochova 1674/36, Kežmarok, požiadal mesto Kežmarok v zastúpení 
Juh, Ing. Slavomíra 

Juh a Mgr. Tomáša Regináča, Žltá 3960/11, Bratislava – 
odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok parc. C-KN č. 7039/17, 

to časť pozemku, ktorý je 
odčlenený geometrickým plánom č. 71/2020, úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 

611/20, novovytvorený pozemok parc. C-KN 7039/101, 
je oplotený, vedľa ktorého 

tesnej blízkosti rodinný dom a na ktorý dostal pán Regináč súhlas na 
realizáciu oplotenia od Mestského úradu Kežmarok dňa 22.8.1994. Oplotenie pán Regináč 

mok. Oplotením sa zvýšila estetika ulica. 
 odpredaj pozemku 

hranicou pozemku vo vlastníctve mesta 
redaj pozemku nevypracoval. 

je pre mesto Kežmarok nepoužiteľný a dubiózny 
preto pán Regináč žiada dať stav právny do súladu so stavom skutočným. 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
, že odpredaj časti pozemku parc. C-KN 

do novovytvoreného 
o výmere 114 m2, k.ú. 
Ing. Petra Regináča, 

Ing. Slavomíra Regináča, Krivá 
Regináča, Žltá 3960/11, 

podiele 1/3, je prípadom hodný osobitného zreteľa. 

Ide o odpredaj časti pozemku, ktorý nadväzuje na pozemok vo vlastníctve 
, na ktorom majú postavený rodinný dom v Kežmarku. Časť pozemku parc. 

KN č. 7039/17 o výmere 114 m2, majú žiadatelia oplotený od roku 1994 a na ktorý 
majú udelený súhlas Mestského úradu Kežmarok zo dňa 22.8.1994 na realizáciu 

pre mesto dubióznym majetkom, žiadatelia sa o pozemok  
starajú a udržiavajú ho. Žiadatelia žiadajú právny stav dať do súladu so stavom 



___________________________________________________________________________

  

s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 
v podiele 1/1, parc. C-KN č.
odčlenený do novovytvoreného pozemku parc.
nádvorie o výmere 114 m2

vyhotoveného Ing. Jánom Maniakom
Baštová 6, Kežmarok, dňa 
úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 
Petra Regináča, nar. 7.6.1973
1/3, pre Ing. Slavomíra Regináča, nar. 
Juh, v podiele 1/3, pre Mgr. Tomáša Regináča, 
07 Bratislava – Petržalka, v podiele 1/3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 
č. 7039/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 7039/101, zastavaná plocha a 
2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického plánu č. 

Jánom Maniakom, Medňanského 50, Sp. Belá – Strážky, prevádzka 
dňa 26.08.2020, IČO: 46 227 717, úradne overený Okresným 

úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 07.09.2020 pod č. G
7.6.1973, bytom Mlynárska 1581/18, 040 01 Košice 

Ing. Slavomíra Regináča, nar. 30.11.1974, bytom Krivá 1042/12, 040 01 Košice 
pre Mgr. Tomáša Regináča, nar. 24.8.1988, bytom Žltá 3960/11, 851 

podiele 1/3, za cenu 10,00 EUR/m2.  

25.4/3 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 
o výmere 4321 m2 

, zastavaná plocha a 
k.ú. Kežmarok podľa geometrického plánu č. 71/2020 

Strážky, prevádzka 
overený Okresným 

.2020 pod č. G1 611/20, pre Ing. 
, bytom Mlynárska 1581/18, 040 01 Košice – Juh, v podiele 

, bytom Krivá 1042/12, 040 01 Košice – 
, bytom Žltá 3960/11, 851 



___________________________________________________________________________

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

 
 

25.4/4 

predmetná časť pozemku  na odpredaj C-KN 

7039/101, vlastník mesto Kežmarok 

rodinný dom vlastník, Ing. Peter Regináč, Ing. 
Slavomír Regináč, Mgr. Tomáš Regináč 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________

  

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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25.4/5 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________

  

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

25.4/6 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________

  

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 
 

25.4/7 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

 



___________________________________________________________________________

  

 
 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 
 

25.4/8 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Návrh na prenájom pozemku 

 

parc. C-KN č. 9492/5, k.ú. Kežmarok – GEOVRT 

Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok 

 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 

  

Počet strán materiálu:  2 

 

Prílohy  k ZM:  

 

 

 1 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Dôvodová správa:  

Spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, požiadala mesto 

Kežmarok o prenájom pozemku parc. C-KN č. 9492/5, orná pôda o výmere 2003 m2, 

zapísaného na LV č. 5791, katastrálne územie Kežmarok, ktorý je v tesnej blízkosti 

s pozemkom parc. C-KN č. 9492/6, na ktorom sa bude realizovať geotermálny vrt. Prenájom 

pozemku bude na obdobie realizácie geotermálneho vrtu (prístupová komunikácia k pozemku 

pre budúci geotermálny vrt, vrtné práce, stavebné práce, hydrodynamická skúška, kolaudácia 

stavby a vrtu).  

   

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 22.9.2020: Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o prenájom 

pozemku na parcele KN-C 9492/5 na obdobie realizácie geotermálneho vrtu od 1.12.2020 do 1.12.2021. 

  

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 

Totožné so stanoviskom komisie. 

 
 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom pozemku parc. C-KN č. 

9492/5, orná pôda o výmere 2003 m2, zapísaného na LV č. 5791, katastrálne územie 

Kežmarok pre GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, 060 01 Kežmarok, IČO: 

51 792 338 je prípadom hodný osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom pozemku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti s pozemkom  

parc. C-KN č. 9492/6, katastrálne územie Kežmarok, na ktorom sa bude realizovať 

geotermálny vrt. Prenájom pozemku bude na obdobie realizácie geotermálneho vrtu 

(prístupová komunikácia k pozemku pre budúci geotermálny vrt, vrtné práce, stavebné 

práce, hydrodynamická skúška, kolaudácia stavby a vrtu).  

  

s ch v a ľ u j e 

prenájom pozemku parc. C-KN č. 9492/6, orná pôda o výmere  2003 m2, zapísaného na 

LV č. 5791, katastrálne územie Kežmarok pre GEOVRT Kežmarok s.r.o., 

Hviezdoslavova 196/8, 060 01 Kežmarok, IČO: 51 792 338, na dobu určitú t. j. na 1 rok, 

cena ročného nájomného je stanovená podľa znaleckého posudku č. 122/2020, 

vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, dňa 21.09.2020. Nájom 

pozemku za 1m2 a rok je: 1,744€/rok, t.j. zaokrúhlene 3490 eur/rok. 

 

 

 

 

26/2 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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pozemok na prenájom parc. C-KN č. 9492/5, k.ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok 

pozemok  parc. C-KN č. 9492/6, 
k.ú. Kežmarok, na ktorom bude 

realizovaný geotermálny vrt, 

vlastník GEOVRT Kežmarok 

s.r.o. 

radové garáže sídlisko JUH 
Kežmarok 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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1 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

JUDr. Oľga Kantorková

vedúca oddelenia

                

 
 
 
 
 

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

ávrh na odpredaj pozemku   

GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok

  

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
  

JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia                                                                               

                 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok  

                                                                               



___________________________________________________________________________

  

Dôvodová správa:  
Spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o.

Kežmarok o odpredaj pozemku

územie Kežmarok a uzavretie Zmluvy o

realizácii geotermálneho vrtu a

spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o.

k pozemku, na ktorom bude geotermálny vrt a

servisného zásahu v geotermálnom vrte. Vzhľadom na blízkosť cyklotrasy sa zároveň

spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o. zaväzuje na pozemku parc. C

zónu workoutu s lavičkami a

o geotermálnom vrte ako o zelenom

význame pre mesto Kežmarok.

 
Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a
služieb zo dňa 22.9.2020: 

o odpredaj pozemku-parcely KN

 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 
Totožné so stanoviskom komisie

 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
9492/5, orná pôda o výmere 2003 m
v podiele 1/1 do vlastníctva spoločnosti
Kežmarok, IČO: 51 792 338,

Odôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti s 
pozemkom parc. C-KN č. 9492/6, 
ktorom bude realizovaný geotermálny vrt za účelom prevádzky geotermálneho vrtu, 
potreby prístupovej komunikácie k pozemku, obslužnej plochy pre prípad výnimočného 
servisného zásahu v geotermálnom vrte, za podmie
dosahovať parametre, ktoré sú potrebné pre jeho prevádzku so záväzkom vybudovať 
zónu workoutu s lavičkami a stojanmi na bicykle ako aj s informačnou tabuľou o 
geotermálnom vrte ako o zelenom 
význame pre mesto Kežmarok.

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok

odpredaj pozemku parc. C-KN č. 9492/5, zapísaného na LV č. 5791,

uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá nadobudne platnosť po 

rmálneho vrtu a dosiahnutí potrebných parametrov vrtu. O

spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o. žiada z dôvodu potreby prístupovej komunikácie 

na ktorom bude geotermálny vrt a obslužnej plochy pre prípad výnimočného 

eotermálnom vrte. Vzhľadom na blízkosť cyklotrasy sa zároveň

spoločnosť GEOVRT Kežmarok s.r.o. zaväzuje na pozemku parc. C-KN č. 9492/5 vybudovať 

lavičkami a stojanmi na bicykle ako aj s informačnou tabuľou 

zelenom – obnoviteľnom zdroji energie a jeho spoločenskom 

význame pre mesto Kežmarok.  

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a
 Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti 

parcely KN-C 9492/5, k.ú. Kežmarok, po realizácii geotermálneho vrtu.

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  
Totožné so stanoviskom komisie 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj  pozemku p

výmere 2003 m2, k.ú. Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok 
do vlastníctva spoločnosti GEOVRT Kežmarok, Hviezdoslavova 196/8, 

338, v podiele 1/1,  je prípadom hodný osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti s 
KN č. 9492/6, orná pôda o výmere 148 m2, k.ú. Kežmarok, na 

ktorom bude realizovaný geotermálny vrt za účelom prevádzky geotermálneho vrtu, 
potreby prístupovej komunikácie k pozemku, obslužnej plochy pre prípad výnimočného 
servisného zásahu v geotermálnom vrte, za podmienky, že geotermálny vrt bude 
dosahovať parametre, ktoré sú potrebné pre jeho prevádzku so záväzkom vybudovať 
zónu workoutu s lavičkami a stojanmi na bicykle ako aj s informačnou tabuľou o 
geotermálnom vrte ako o zelenom – obnoviteľnom zdroji energie a jeho
význame pre mesto Kežmarok. 

 

 

 

 

27.1/2 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok požiadala mesto 

zapísaného na LV č. 5791, katastrálne 

budúcej kúpnej zmluve, ktorá nadobudne platnosť po 

dosiahnutí potrebných parametrov vrtu. O kúpu pozemku 

dôvodu potreby prístupovej komunikácie 

obslužnej plochy pre prípad výnimočného 

eotermálnom vrte. Vzhľadom na blízkosť cyklotrasy sa zároveň 

KN č. 9492/5 vybudovať 

informačnou tabuľou 

jeho spoločenskom 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
Komisia odporúča mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti 

C 9492/5, k.ú. Kežmarok, po realizácii geotermálneho vrtu.  

ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
pozemku parc. KN-C č. 

vo vlastníctve mesta Kežmarok 
GEOVRT Kežmarok, Hviezdoslavova 196/8, 

osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie: Ide o odpredaj pozemku, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti s 
orná pôda o výmere 148 m2, k.ú. Kežmarok, na 

ktorom bude realizovaný geotermálny vrt za účelom prevádzky geotermálneho vrtu, 
potreby prístupovej komunikácie k pozemku, obslužnej plochy pre prípad výnimočného 

nky, že geotermálny vrt bude 
dosahovať parametre, ktoré sú potrebné pre jeho prevádzku so záväzkom vybudovať 
zónu workoutu s lavičkami a stojanmi na bicykle ako aj s informačnou tabuľou o 

obnoviteľnom zdroji energie a jeho spoločenskom 



___________________________________________________________________________

  

s c h v a ľ u j e 

odpredaj pozemku parc. C-KN
do vlastníctva spoločnosti v podiele
Kežmarok, IČO: 51 792 338,
122/2020, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, dňa 21.09.2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

KN č. 9492/5, orná pôda o výmere 2003 m
do vlastníctva spoločnosti v podiele 1/1 GEOVRT Kežmarok, Hviezdoslavova 196/8, 

, za cenu 58 300 eur stanovenú podľa znaleckého posudku
122/2020, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, dňa 21.09.2020.

 

27.1/3 
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___________________________________________________________________________ 

m2, k.ú. Kežmarok 
1/1 GEOVRT Kežmarok, Hviezdoslavova 196/8, 

znaleckého posudku č. 
122/2020, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, dňa 21.09.2020. 



___________________________________________________________________________

  

 
 
 

radové garáže sídlisko JUH 

Kežmarok

pozemok na 

Kežmarok
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27.1/4 

radové garáže sídlisko JUH 

Kežmarok 

pozemok  parc. C

k.ú. Kežmarok, na ktorom bude 
realizovaný geotermálny vrt, 

vlastník GEOVRT Kežmarok 

s.r.o. 

pozemok na odpredaj parc. C-KN č. 9492/5, k.ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

parc. C-KN č. 9492/6, 

k.ú. Kežmarok, na ktorom bude 
realizovaný geotermálny vrt, 

vlastník GEOVRT Kežmarok 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

Predkladá:  

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

Na rokovanie dňa: 15.10.2020  

 

 

K bodu programu: 27.2 

Názov materiálu: 

 
Návrh na odpredaj pozemku pre Petra Gábora 

s manželkou, Továrenská 31, Kežmarok, parc. č. KN-C 

2402/9, k.ú. Kežmarok  

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa 

2. Návrh na uznesenie 

 

  
Potrebné na schválenie: Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 

 

 

Počet strán materiálu: 

 

Prílohy k ZM: 

 

 

Meno, funkcia a podpis 

predkladateľa: 

2 

 

1 

 

 

JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia 

 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

  

Dôvodová správa: Peter Gábor s manželkou Simonou požiadali mesto Kežmarok 

o majetkovoprávne usporiadanie pozemku parc. č. KN-C 2402/9 k.ú. Kežmarok. Predmetný 

pozemok je zastavaný stavbou, garážou, ktorej vlastníkmi sú žiadatelia.  

 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 22.09.2020: Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti 

žiadosťou o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku KN-C 2402/9, k.ú. Kežmarok, ktorý je 

v súčasnosti zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  

 

Stanovisko oddelania územného plánovania, ŽP a SP: 

Totožné so stanoviskom komisie. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.09.2020: 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj pozemku parc. č. 

KN-C 2402/9, k.ú. Kežmarok pre Petra Gábora s manželkou Simonou, bytom Továrenská 31, 

Kežmarok za cenu vo výške 8,30 eur/m2. 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie 
  
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku zastavaného 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov, parc. č. CKN 2409/2 o výmere 5 m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Kežmarok pre Petra Gábora, narodeného 

16.01.1987 a manželku Simonu Gáborovú, rodenú Gáborovú, narodenú 09.05.1992, 

bytom Továrenská 31, Kežmarok v podiele 1/1, za cenu vo výške 8,30 eur/m2. 
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       Predmetný pozemok 
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Materiál na zasadnutie

 

 

 

 

Predkladá:  

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a
 

 

Na rokovanie dňa: 15.10
 
 

K bodu programu: 27.3 

Názov materiálu: Návrh na 
 
Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 1533/23, Kežmarok a

Rastislav Džadoň, Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica

 

 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa.
2. Návrh na uznesenie.
 

  
Potrebné k schváleniu: Trojpätinová

Počet strán materiálu: 3 
 

Prílohy  k ZM:  

 

 

1 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

JUDr. Oľga Kantorková

vedúca oddelenia

                

 
 
 

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

 

 
 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

ávrh na odpredaj pozemkov   

Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 1533/23, Kežmarok a

Rastislav Džadoň, Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica

  

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
  

JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia                                                                               

                 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 1533/23, Kežmarok a Ing. 

Rastislav Džadoň, Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica 

                                                                               



___________________________________________________________________________

  

Dôvodová správa:  
Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 1533/23, Kežmarok a

Kuzmányho 1817/4, Ľubica požiadali

ulici Jakuba Kraya v Kežmarku, parc. C

m
2
 a parc. C-KN č. 649/1, záhrada o

nadväzujú na príjazdovú cestu k

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, doprav
služieb zo dňa 22.9.2020: Komisia

o odkúpenie pozemku na parcele

 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 
Totožné so stanoviskom komisie

 
Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v

č. 648 zastavaná plocha a nádvorie o

16 m
2
, k.ú. Kežmarok, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku.

 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
r o z h o d u j e 
 
Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
C-KN č. 648, zastavaná plocha a
C-KN č. 649/1, záhrada o výmere 16 m
vo vlastnícve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok v
Pavla Mikulášika, Priekopa 
Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica v podiele 1/2 je prípadom hodný osobitného zreteľa.
 
Odôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti 
s pozemkami vo vlastníctve Mgr. Pavla Mikulášika a Ing. Rastislava Džadoňa, ktoré sú 
súčasťou areálu hotela Legenda
polohu a rozlohu nevedelo ináč vhodne využiť.

s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok 
v podiele 1/1 parc.: 
C-KN č. 648, zastavaná plocha a
C-KN č. 649/1, záhrada o výmere 16 m

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

Mgr. Pavol Mikulášik, Priekopa 1533/23, Kežmarok a Ing. Rastislav Džadoň, Karola 

Kuzmányho 1817/4, Ľubica požiadali mesto Kežmarok o odpredaj mestských pozemkov na 

Kežmarku, parc. C-KN č. 648, zastavaná plocha a nádvorie o

KN č. 649/1, záhrada o výmere 16 m
2
, k.ú. Kežmarok. Tieto pozemky 

nadväzujú na príjazdovú cestu k hotelu Legenda Kežmarok vo vlastníctve žiadateľov.

 

urbanistiky, výstavby, životného prostredia, doprav
: Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti 

u na parcele KN-C 648 a 649/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kežmarok.

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  
viskom komisie 

bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť odpredaj pozemk

nádvorie o výmere 44 m
2
 a parc. C-KN č. 649/1, záhrada o

, za cenu stanovenú podľa znaleckého posudku. 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemkov

KN č. 648, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2, zapísaného na LV č. 1
výmere 16 m2, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Kežmarok

vo vlastnícve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok v podiele 1/1, pre 
 1533/23, Kežmarok v podiele 1/2 a Ing. Rastislava Džadoňa, 

zmányho 1817/4, Ľubica v podiele 1/2 je prípadom hodný osobitného zreteľa.

Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti 
vo vlastníctve Mgr. Pavla Mikulášika a Ing. Rastislava Džadoňa, ktoré sú 

súčasťou areálu hotela Legenda v Kežmarku a mesto by tieto pozemky vzhľadom na ich 
hu nevedelo ináč vhodne využiť.  

 

odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok 

KN č. 648, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2, zapísaného na LV č. 1 
výmere 16 m2, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Kežmarok

 

27.3/2 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Ing. Rastislav Džadoň, Karola 

odpredaj mestských pozemkov na 

nádvorie o výmere 44 

, k.ú. Kežmarok. Tieto pozemky 

hotelu Legenda Kežmarok vo vlastníctve žiadateľov. 

urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti 

649/1, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kežmarok.  

 zo dňa 28.9.2020: 

odpredaj pozemky C-KN 

KN č. 649/1, záhrada o výmere 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 
, že odpredaj pozemkov 

, zapísaného na LV č. 1  
k.ú. Kežmarok 

podiele 1/1, pre Mgr. 
23, Kežmarok v podiele 1/2 a Ing. Rastislava Džadoňa, 

zmányho 1817/4, Ľubica v podiele 1/2 je prípadom hodný osobitného zreteľa. 

Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti 
vo vlastníctve Mgr. Pavla Mikulášika a Ing. Rastislava Džadoňa, ktoré sú 

a mesto by tieto pozemky vzhľadom na ich 

odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok 

, zapísaného na LV č. 1  
, zapísaného na LV č. 1, k.ú. Kežmarok 



___________________________________________________________________________

  

pre Mgr. Pavla Mikulášika, trvale bytom Priekopa 1533/23, 060 01 Kežmarok, dátum 
narodenia 27.10.1977 v podiele 1/2 a pre
Kuzmányho 1817/4, 059 71 Ľub
stanovenú podľa znaleckého posudku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

pre Mgr. Pavla Mikulášika, trvale bytom Priekopa 1533/23, 060 01 Kežmarok, dátum 
podiele 1/2 a pre Ing. Rastislava Džadoňa, trvale bytom Karola 

Kuzmányho 1817/4, 059 71 Ľubica, dátum narodenia 14.08.1968 v podiele 1/2, za cenu 
stanovenú podľa znaleckého posudku.   

27.3/3 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

pre Mgr. Pavla Mikulášika, trvale bytom Priekopa 1533/23, 060 01 Kežmarok, dátum 
Ing. Rastislava Džadoňa, trvale bytom Karola 

podiele 1/2, za cenu 



___________________________________________________________________________

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hotel Legenda Kežmarok, vlastník 
Mgr. Pavol Mikulášik a Ing. 

Rastlislav Džadoň 
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 27.3/4 

pozemky C-KN 648, a C-KN 
649/1, vlastník mesto Kežmarok 

hotel Legenda Kežmarok, vlastník 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

Dôvodová správa:  

Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok požiadala mesto Kežmarok o zriadenie 

vecného bremena na uloženie STL plynového potrubia na časti pozemkov vo vlastníctve 

mesta Kežmarok a to parc. č. E-KN 6683/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 865 

m2, parc. č. E-KN 6761/3, druh pozemku vodná plocha o výmere 7 790 m2, parc. č. E-KN 

6615, druh pozemku ostatná plocha o výmere 352 m2, v katastrálnom území Kežmarok, 

z dôvodu rozšírenia distribučnej siete STL plynovodu v rámci areálu bývalého Tatraľanu a.s. 

v Kežmarku. Presná trasa rozvodu plynu bude zrejmá po realizácii stavby a vypracovaní 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. 

 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb pri MsZ v Kežmarku zo dňa 22.09.2020 

Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena pre uloženie STL plynovodu na parcelách KN-E 6683/2, 6761/3 a 6615, 

k.ú. Kežmarok. 

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  

Totožné so stanoviskom komisie. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.09.2020: 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného 

bremena na uloženie STL plynového potrubia na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

Kežmarok a to parc. č. E-KN 6683/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 865 m2, 

parc. č. E-KN 6761/3, druh pozemku vodná plocha o výmere 7 790 m2, parc. č. E-KN 6615, 

druh pozemku ostatná plocha o výmere 352 m2, v katastrálnom území Kežmarok, z dôvodu 

rozšírenia distribučnej siete STL plynovodu pre Tatranskú mliekareň a.s., Nad traťou 26, 

Kežmarok, IČO:31654363. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena STL 

pripojovacieho plynovodu bude 10eur/bm. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Návrh  na  uznesenie 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti  pozemkov parc. č.: 

 

E-KN 6683/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 11 865 m2, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

E-KN 6761/3, druh pozemku vodná plocha o výmere 7 790 m2, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

E-KN 6615, druh pozemku ostatná plocha o výmere 352 m2, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

na uloženie plynovodného potrubia –  na stavbu „Rozšírenie STL distribučnej siete 

bývalý areál Tatraľan a.s. Kežmarok“ na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka 

stavby Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO:31654363 

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie stredotlakového plynovodu a jeho príslušenstva na 

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

zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky 

pri  umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách podzemného stredotlakového 

plynovodu a jeho príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskej siete – rozšírenia distribučnej siete plynu STL a to dĺžkou rozvodov 

a ich ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie 

vecného bremena bude 10 eur/m dĺžky plynovodu. 
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Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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bývalý areál Tatraľanu 

a.s.  

pozemky na 

zriadenie vecného 

bremena 
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Dôvodová správa:  

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok požiadal mesto Kežmarok o zriadenie vecného 

bremena na uloženie inžinierskych sietí, STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej 

prípojky, súbežne v jednej línii na pozemku parc. č. KN-C 450/1 vo vlastníctve mesta 

Kežmarok. Pôvodné prípojky nevyhovujú súčasným normám a sú umiestnené v areály školy. 

Nové prípojky súvisia s prestavbou objektu na Hradnom námestí 59/32 v Kežmarku 

postaveného na parcele č. KN-C 445, k.ú. Kežmarok. 

  

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb pri MsZ v Kežmarku zo dňa 22.09.2020 

Komisia odporúča mestu Kežmarok aby vyhovelo žiadosti o zriadenie vecného bremena na 

uloženie inžinierskych sietí na par. č. KN-C 450/1, k.ú Kežmarok na požadovaný účel.  

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  

Totožné so stanoviskom komisie. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.09.2020: 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného 

bremena na uloženie inžinierskych sietí, STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej 

prípojky, súbežne v jednej línii na pozemku parc. č. KN-C 450/1 vo vlastníctve mesta 

Kežmarok pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 

Kežmarok, IČO 31999239. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena STL 

pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky bude 3eur/bm. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Návrh  na  uznesenie 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na  pozemku parc. č.: 

 

C-KN 450/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 642 m2, evidovaný 

na liste vlastníctva č. 3477, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

na uloženie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky –  na stavbu „DOM 

KEŽMAROK, Hradné námestie 59/32“ na slúžiacom pozemku v prospech vlastníka 

stavby - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, Kežmarok, 

IČO 31999239, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich 

príslušenstva na predmetnom pozemku, tak ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu 

a kanalizačnej prípojky a ich príslušenstva. 

 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a to 

dĺžkou STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich ochranného pásma 

na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena STL 

pripojovacieho plynovodu je 3 eur/m dĺžky pripojovacieho plynovodu. Jednorazová 

odplata za zriadenie vecného bremena kanalizačnej prípojky je 3 eur/m dĺžky 

kanalizačnej prípojky.  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

Návrh na zriadenie vecného bremena: 

Mgr. Dáša Arpášová, Weilburská 2396/1, Kežmarok

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
  

JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

Mgr. Dáša Arpášová, Weilburská 2396/1, Kežmarok  



___________________________________________________________________________

  

Dôvodová správa: Mestské zastupiteľstvo v

schválilo zriadenie vecného bremena

a osadenia rozpojovacej skrine SR6 na stavbu: „Záhradná chatka Kežmarok, Kamenná baňa, 

parc. č. 3301/8“ na časti pozemkov

a parc. E-KN č. 1200, k.ú. Kežma

distribučnej a.s., Mlynská 31, Košice. 

Doručením druhej žiadosti na zriadenie vecného bremena pani 

Weilburská 2396/1, Kežmarok,

elektrickú prípojku NN  na stavbu: „Záhradná chatka, Kežmarok, Kamenná baňa, parc. č. 

3301/8“  na časti pozemkoch

pozemku ostatná plocha o výmere 835 m

porast o výmere 1865 m
2
, katastrálne 

v súvislosti s realizáciou stavby Záhradnej chatky na pozemku parc.

Kežmarok vo vlastníctve pani Mgr. Dáši Arpášovej.

 
Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri 
MsZ v Kežmarku zo dňa 22.9.20
Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o
bremena v súvislosti so stavbou el. prípojky a
6641/2, 1200, k.ú. Kežmarok 
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 
Totožné so stanoviskom komisie
 
Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a
odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v
NN prípojku, na pozemkoch parc.
Arpášovú, Weilburská 2396/1, Kežmarok, za cenu 1,50 eur/m dĺžky elektrickej príp
 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na časti pozemk
 
E-KN 6641/2, ostatná plocha
ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1,
 
E-KN 1200, trvalý trávny porast o
k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1,

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením č. 89/2020 dňa 1.6.2020 

schválilo zriadenie vecného bremena na umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky NN 

osadenia rozpojovacej skrine SR6 na stavbu: „Záhradná chatka Kežmarok, Kamenná baňa, 

pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok parc. E

KN č. 1200, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby Východoslovenskej 

a.s., Mlynská 31, Košice.  

Doručením druhej žiadosti na zriadenie vecného bremena pani Mgr. Dáša Arpášová, 

Weilburská 2396/1, Kežmarok, požiadala mesto Kežmarok o zriadenie vecného bremena

na stavbu: „Záhradná chatka, Kežmarok, Kamenná baňa, parc. č. 

och vo vlastníctve mesta Kežmarok parc. E-KN

výmere 835 m
2
 a parc. E-KN č. 1200, druh pozemku trvalý trávn

atastrálne územie Kežmarok. Budúce vecné bremeno sa zriadi 

realizáciou stavby Záhradnej chatky na pozemku parc. KN

Kežmarok vo vlastníctve pani Mgr. Dáši Arpášovej. 

ky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri 
.2020: 

Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti o uzavretie zmluvy o
súvislosti so stavbou el. prípojky a odberného el. zariadenia na pozemku par. č. KN

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  
Totožné so stanoviskom komisie 

bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 
schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zriadenie vecného bremena

na pozemkoch parc. E-KN č. 6641/2 a E-KN č. 1200, k.ú. Kežmarok pre Mgr. Dáš
, Weilburská 2396/1, Kežmarok, za cenu 1,50 eur/m dĺžky elektrickej príp

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov parc. č.: 

statná plocha o výmere 835 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 2430
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1,

porast o výmere 1865 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, 
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1,

 

 

 

 

28.3/2 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Kežmarku uznesením č. 89/2020 dňa 1.6.2020 

uloženie elektrickej prípojky NN 

osadenia rozpojovacej skrine SR6 na stavbu: „Záhradná chatka Kežmarok, Kamenná baňa, 

parc. E-KN č. 6641/2 

Východoslovenskej 

Mgr. Dáša Arpášová, 

zriadenie vecného bremena na 

na stavbu: „Záhradná chatka, Kežmarok, Kamenná baňa, parc. č. 

KN č. 6641/2, druh 

1200, druh pozemku trvalý trávny 

. Budúce vecné bremeno sa zriadi 

KN-C č. 3301/8, k. ú. 

ky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri 

uzavretie zmluvy o zriadení vecného 
zariadenia na pozemku par. č. KN-E 

zo dňa 28.9.2020: Komisia 
Kežmarku zriadenie vecného bremena na elektrickú 

1200, k.ú. Kežmarok pre Mgr. Dášu 
, Weilburská 2396/1, Kežmarok, za cenu 1,50 eur/m dĺžky elektrickej prípojky. 

evidovaný na liste vlastníctva č. 2430, k. 
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, 
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 



___________________________________________________________________________

  

na umiestnenie a uloženie inžiniersk
„Záhradná chatka Kežmarok, Kamenná baňa, parc. č. 3301/8
pozemkoch: v prospech vlastníka stavby 
pobyt Weilburská 2396/1, Kežmarok, dátum 
povinného mesta Kežmarok:
 

- trpieť umiestnenie a uloženie
tak, ako to bude zakreslené v
bremena,   

 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby 
príslušenstva. 

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby a to dĺžkou elektrickej
pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena 
elektrickej prípojky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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uloženie inžinierskej siete – elektrickej NN prípojky
Záhradná chatka Kežmarok, Kamenná baňa, parc. č. 3301/8

prospech vlastníka stavby Mgr. Dáša Arpášová, rod. Bukovičová, trvalý 
/1, Kežmarok, dátum narodenia 14.6.1967

povinného mesta Kežmarok: 

a uloženie elektrickej NN prípojky  na slúžiacich  pozemkoch, 
tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 

a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri  
umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby elektrickej NN prípojky

bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
elektrickej NN prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky

28.3/3 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

elektrickej NN prípojky na stavbu: 
Záhradná chatka Kežmarok, Kamenná baňa, parc. č. 3301/8“ na slúžiacich 

Mgr. Dáša Arpášová, rod. Bukovičová, trvalý 
14.6.1967 s povinnosťou 

lúžiacich  pozemkoch, 
geometrickom pláne na zriadenie vecného 

a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri  
elektrickej NN prípojky a jej 

bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
ochranným pásmom na slúžiacich 

je 1,50 EUR/m dĺžky 



___________________________________________________________________________

  

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3/4 

záhradkárska lokalita Kamenná baňa

Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

záhradkárska lokalita Kamenná baňa 



___________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3/5 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zriadenie vecného bremena pre VSD 

a.s., Košice, uzn. č. 89/2020,  1.6.2020

navrhovaná elektrická NN prípojka 

pre Mgr. Dášu Arpášovú

 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3/6 

 

pozemky na zriadenie 

vecného bremena pre 

Mgr. Dášu Arpášovú

vecného bremena pre VSD 

a.s., Košice, uzn. č. 89/2020,  1.6.2020 

navrhovaná elektrická NN prípojka 

pre Mgr. Dášu Arpášovú 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

na zriadenie 

pre 

Mgr. Dášu Arpášovú 



___________________________________________________________________________
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Potrebné k schváleniu: Nadpolovičná väčšina
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3 
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a podpis  

JUDr. Oľga Kantorková
vedúca oddelenia

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

Návrh na zriadenie vecného bremena: 

Slávka Jefanovová a Viktor Jefanovov, Kukučínova
Kežmarok 

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
  

JUDr. Oľga Kantorková 
vedúca oddelenia 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

Viktor Jefanovov, Kukučínova 2447/34, 



___________________________________________________________________________

  

Dôvodová správa: Ing. Ján Sova
IČO: 50 172 441, na základe
Slávky Jefanovovej a Viktora Jefanova, Kukučínova 2447/34, Kežmarok požiadal mesto 
Kežmarok o zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok 
parc. C-KN č. 8979, lesný pozemok o
o výmere 18 973 m2 zapísaných na LV č. 5636, k.ú. Kežmarok na osadenie elektrickej 
prípojky pre stavbu: „Bufet v 
3495/3 vo vlastníctve Slávky 
zriadené aj na súkromných parcelách t. j. 8984, 8983 a
o vecnom bremene. 
 
Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služ
MsZ v Kežmarku zo dňa 22.9.2020:
Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti
osadenie el. prípojky pre stavbu Bufet v
Kežmarok, ide o legalizáciu stavby, ktorá je v
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP : 
Totožné so stanoviskom komisie
 
Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a
odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v
elektrickej prípojky pre stavbu: „Bufet v rekreačnej lokalite Zlatná“
8979 a C-KN č. 8992, k.ú. Kežmarok pre 
2447/34, Kežmarok, za cenu 1,50 eur/m dĺžky elektrickej prípojky.
 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na časti pozemk
 
C-KN 8979, lesný pozemok 
k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1,
 
C-KN 8992, ostatná plocha 
k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1
 
na umiestnenie a uloženie inžiniersk
v rekreačnej lokalite Zlatná
inžinierskej siete Slávky Jefanovovej, rod. Adamová,
Kežmarok, dátum narodenia 
 

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

Ing. Ján Sova konateľ spoločnosti AIP projekt, s.r.o., Letná 10, Košice
e dohody o plnomocenstve zo dňa 5.11.2019

Viktora Jefanova, Kukučínova 2447/34, Kežmarok požiadal mesto 
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok 

KN č. 8979, lesný pozemok o výmere 7 733 m2 a parc. C-KN č. 8992, ostatná plocha 
zapísaných na LV č. 5636, k.ú. Kežmarok na osadenie elektrickej 

 rekreačnej lokalite Zlatná“, ktorý je na pozemku parc. C
3495/3 vo vlastníctve Slávky Jefanovovej a Viktora Jefanova. Súčasne vecné bremeno bude 
zriadené aj na súkromných parcelách t. j. 8984, 8983 a 8998 kde je zriadená budúca zmluva 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služ
MsZ v Kežmarku zo dňa 22.9.2020: 
Komisia odporúča Mestu Kežmarok, aby vyhovelo žiadosti žiadosťou o zriadenie vecného bremena na 
osadenie el. prípojky pre stavbu Bufet v rekreačnej lokalite Zlatná na parcelách KN

legalizáciu stavby, ktorá je v súlade s platným územným plánom.

Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :  
Totožné so stanoviskom komisie 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 28.9.2020
odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku zriadenie vecného bremena 
elektrickej prípojky pre stavbu: „Bufet v rekreačnej lokalite Zlatná“ na pozemkoch parc.

, k.ú. Kežmarok pre Slávku Jefanovovú a Viktora Jefanova, Kukučínova 
Kežmarok, za cenu 1,50 eur/m dĺžky elektrickej prípojky. 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov parc. č.: 

 o výmere 7 733 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1,

ostatná plocha o výmere 18 973 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1

uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky na stavbu
rekreačnej lokalite Zlatná“ na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka

lávky Jefanovovej, rod. Adamová, trvalý pobyt Kukučínova 2447/34, 
narodenia 15.11.1974 a Viktora Jefanova, rod. Jefanov, trvalý pobyt

28.4/2 
 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

AIP projekt, s.r.o., Letná 10, Košice, 
plnomocenstve zo dňa 5.11.2019 splnomocniteľov 

Viktora Jefanova, Kukučínova 2447/34, Kežmarok požiadal mesto 
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok 

KN č. 8992, ostatná plocha 
zapísaných na LV č. 5636, k.ú. Kežmarok na osadenie elektrickej 

, ktorý je na pozemku parc. C-KN č. 
Súčasne vecné bremeno bude 

8998 kde je zriadená budúca zmluva 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných služieb pri 

zriadenie vecného bremena na 
rekreačnej lokalite Zlatná na parcelách KN-C 8979, 8992, k.ú. 

platným územným plánom. 

lesného hospodárstva zo dňa 28.9.2020: Komisia 
Kežmarku zriadenie vecného bremena na osadenie 

na pozemkoch parc. C-KN č. 
Viktora Jefanova, Kukučínova 

evidovaný na liste vlastníctva č. 5636, 
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

, evidovaný na liste vlastníctva č. 5636, 
vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1 

na stavbu: „Bufet 
prospech vlastníka stavby 

trvalý pobyt Kukučínova 2447/34, 
Viktora Jefanova, rod. Jefanov, trvalý pobyt  



___________________________________________________________________________

  

Kukučínova 2447/34, Kežmarok, dátum 
mesta Kežmarok: 
 

- trpieť umiestnenie a uloženie
ako to bude zakreslené v

 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace p

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby 
príslušenstva. 

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
inžinierskej siete a to dĺžkou 
pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena 
elektrickej prípojky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

Kukučínova 2447/34, Kežmarok, dátum narodenia 18.11.1973, s povinnosťou

a uloženie elektrickej prípojky  na slúžiacich  pozemkoch, tak, 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,  

trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace p
umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby elektrickej

bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky

28.4/3 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

povinnosťou povinného 

na slúžiacich  pozemkoch, tak, 
geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri  
elektrickej prípojky a jej 

bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
ochranným pásmom na slúžiacich 

je 1,50 EUR/m dĺžky 



___________________________________________________________________________

  

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.4/4 

Bufet v rekreačnej 
lokalite Zlatná  

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

 

rekreačnej 



___________________________________________________________________________

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.4/5 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

 

___________________________________________________________________________
 

 

 
28.4/6 

časti pozemkov na zriadenie 

vecného bremena  

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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v Kežmarku 
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Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
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K bodu programu:  29.1 

Názov materiálu: Návrh na zrušenie uznesenia č. 71/2019 zo dňa 25.04.2019 

– AT AGROTURIEC, spol. s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava 

 

  

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: Viac ako 1/2 prítomných poslancov 

  

Počet strán materiálu:  2 

 

Prílohy  k ZM:  

 

 

 žiadne  

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia 

 

                                                                                 

                 

 

 

 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

Dôvodová správa: Uznesením č. 71/2019 zo dňa 25.04.2019 schválilo MsZ v Kežmarku 

prenájom časti pozemku parc. č. KN-E 463/3 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre                            

AT AGROTURIEC, spol. s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava na dobu neurčitú, s výpovednou 

dobou 3 mesiace, za cenu vo výške podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok. 

 

Presné vymedzenie časti predmetného pozemku malo byť určené projektovou dokumentáciou, 

ktorú mesto Kežmarok žiadalo doručiť k vyhotoveniu nájomnej zmluvy.  

 

Vzľadom k tomu, že do dnešného dňa, napriek písomnej žiadosti zo strany mesta Kežmarok, 

nebola spoločnosťou AT AGROTURIEC s.r.o. predložená projektová dokumentácia s presným 

vymedzením časti pozemku na prenájom je potrebné uvedené uznesenie č. 71/2019 zrušiť. 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 

 

z r u š u j e 

 

uznesenie č. 71/2019 zo dňa 25.04.2019 

 

prenájom časti pozemku parc. č. KN-E 463/3 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre        

AT AGROTURIEC, spol. s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava na dobu neurčitú, s výpovednou 

dobou 3 mesiace, za cenu vo výške podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá:  

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
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Názov materiálu: Návrh na zrušenie uznesenia č. 70/2019 zo dňa 25.04.2019 

– SEVERKA KEŽMAROK s.r.o., Garbiarska 19, 

Kežmarok  

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: Viac ako 1/2 prítomných poslancov 

  

Počet strán materiálu:  2 

 

Prílohy  k ZM:  

 

 

 žiadne  
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a podpis 
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JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia 

 

                                                                                 

                 

 

 

 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa: Uznesením č. 70/2019 zo dňa 25.04.2019 schválilo MsZ v Kežmarku 

výpožičku častí pozemkov parc. č. CKN 1928/1 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, parc. č. CKN 1923 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha v 

katastrálnom území Kežmarok do 31.12.2019 pre spoločnosť SEVERKA KEŽMAROK s.r.o., 

Garbiarska 19, Kežmarok, IČO: 36 506 800, za účelom výstavby verejných parkovacích miest 

pre obyvateľov ul. Garbiarska, ktoré po ich realizácii bezplatne prevedie do vlastníctva mesta 

Kežmarok. 

 

Spoločnosť SEVERKA KEŽMAROK s.r.o., Garbiarska 19, Kežmarok požiadala mesto 

Kežmarok o výpožičku častí pozemkov parc. č. CKN 1928/1, o výmere 30  m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. CKN 1923 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha 

v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok za účelom výstavby 

parkovacích miest na ul. Garbiarska. Mesto Kežmarok realizovalo v r. 2019/2020 stavbu 

,,Cyklochodník okolo historického centra“, ktorého výstavba sa realizovala v blízkosti 

pozemkov, ktoré boli predmetom výpožičky pre spoločnosť SEVERKA KEŽMAROK s.r.o. 

Výstavba cyklochodníka bola časovo predĺžená z dôvodu zlého technického stavu mostného 

objektu cez rieku Poprad na ceste 1/66, pod ktorý vedie aj trasa cyklochodníka. Presné 

vymedzenie častí pozemkov pre výpožičku malo byť určené porealizačným zameraním. 

 

Vzľadom na časové predĺženie výstavby Cyklochodníka okolo historického centra, do 

dnešného dňa nedošlo k realizácii výpožičky pozemkov za účelom výstavby verejných 

parkovacích miest pre obyvateľov ul. Garbiarska, preto je potrebné uvedené uznesenie č. 

70/2019 zrušiť. Výstavbu parkovacích miest na ul. Garbiarska bude potrebné opätovne riešiť. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 

 

z r u š u j e 

 

uznesenie č. 70/2019 zo dňa 25.04.2019 

 

výpožičku častí pozemkov parc. č. CKN 1928/1 o výmere 30 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, parc. č. CKN 1923 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha v 

katastrálnom území Kežmarok do 31.12.2019 pre spoločnosť SEVERKA KEŽMAROK 

s.r.o., Garbiarska 19, Kežmarok, IČO: 36 506 800, za účelom výstavby verejných 

parkovacích miest pre obyvateľov ul. Garbiarska, ktoré po ich realizácii bezplatne 

prevedie do vlastníctva mesta Kežmarok. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 

Dôvodová správa: Uznesením č. 365/2019 zo dňa 12.12.2019 schválilo MsZ v Kežmarku 

zámenu časti pozemku parc.č. C KN 9494,  druh pozemku orná pôda – novovytvorenú parcelu 

C KN  9494/2, druh pozemku orná pôda, o výmere  950 m2 , k.ú. Kežmarok a časti pozemku 

parc.č. C KN 9492, druh pozemku orná pôda – novovytvorenú parcelu C KN č.9492/4 druh 

pozemku orná pôda o výmere 817 m2, k.ú. Kežmarok,  vytvorených geometrickým plánom č. 

111/2019, ktorý vyhotovil Ing.Ján Maniak-GEODET, Spišská Belá, vo vlastníctve mesta 

Kežmarok,  za časť pozemku parc.č. C KN 9442, druh pozemku ost.plochy -  diel „4“ o výmere 

58 m2 , pričlenený k parc.č. C KN 9442/2, diel „5“ o výmere 190 m2, pričlenený k parc.č. C 

KN 9442/3,  diel „6“ o výmere 1 m2,  pričlenený k parc.č. C KN 9442/4,  časť pozemku parc.č. 

9467, druh pozemku orná pôda - diel „8“ o výmere 386 m2, pričlenený k parc.č. C KN 9467/2, 

časť pozemku parc.č. C KN 9282, druh pozemku ost. plochy – diel „14“ o výmere 112 m2 

pričlenený k  parc.č. C KN 9282/2 a diel „15“ o výmere 536 m2 pričlenený k parc.č. C KN 

9282/3 a  časť pozemku parc.č. C KN 9304/7, druh pozemku ost. plochy – diel „18“ o výmere 

367 m2 , pričlenený k parc.č. C KN 9304/8 a diel „54“ o výmere 117 m2 , pričlenený k parc.č. 

C KN 9304/9, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.27551/2018, ktorý vyhotovil ISPO 

Inžinierske stavby spol. s r.o. Prešov, vo vlastncítve obce Ľubica, IČO 31 942 547, bez 

doplatenia rozdielu vo vecnej hodnote nehnuteľností.  

 

Mesto Kežmarok realizovalo v r. 2018 stavbu Cyklochodník – prieťah mestom Kežmarok. 

Stavba bola realizovaná aj na pozemkoch vo vlastníctve obce Ľubica na základe zmluvy 

o budúcej zámennej zmluve. Po realizácii stavby bol vyhotovený geometrický plán na 

porealizačné zameranie stavby cyklochodníka, GP č. 111/2019, úradne overený dňa 13.12.2019 

pod č. G1 864/19, ktorý presne vymedzil výmeru pozemkov obce Ľubica zastavaných stavbou. 

Podľa predloženého geometrického plánu č. 111/2019 bola s obcou Ľubica navrhnutá zámena 

pozemkov, novovytvorených parciel, a to KN-C 9494/2 o výmere 950 m2 a KN-C 9492/4 

o výmere 817 m2. V súlade so Zmluvou o uzavretí budúcej zámennej zmluvy č. 261/2017/OM 

mesto Kežmarok zaslalo Obci Ľubica výzvu na uzavretie zámennej zmluvy za účelom 

majetkovoprávneho usporiadania pod stavbou Cyklochodník – prieťah mestom Kežmarok.  

K pozemkom navrhovaným na zámenu obec Ľubica uviedla, že v prípade súhlasu obce 

s návrhom mesta Kežmarok, by obec k parcele KN-C 9492/4, ktorú by zámenou získala, 

nemala vyriešený prístup. Okrem toho, Obec Ľubica poukázala na bod (1) čl. VI Zmluvy 

o uzavretí budúcej zámennej zmluvy č. 261/2017/OM, podľa ktorého záväzok uzavrieť budúcu 

zmluvu zaniká uplynutím lehoty uvedenej v čl. III bod 1) t.j. 31.12.2019, a tiež zaniká, ak 

okolnosti, z ktorých zmluvné strany vychádzali pri vzniku záväzku sa zmenili do tej miery, že 

nemožno od druhej strany spravodlivo požadovať, aby zmluvu uzavrela. 

 

Vzhľadom na to, že zámenná zmluva uzatvorená nebola, je potrebné uvedené uznesenie č. 

365/2019 zrušiť. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 

 

z r u š u j e 

 

uznesenie č. 365/2019 zo dňa 12.12.2019 

 

zámenu časti pozemku parc.č. C KN 9494,  druh pozemku orná pôda – novovytvorenú 

parcelu C KN  9494/2, druh pozemku orná pôda, o výmere  950 m2 , k.ú. Kežmarok a časti 

pozemku parc.č. C KN 9492, druh pozemku orná pôda – novovytvorenú parcelu C KN 

č.9492/4 druh pozemku orná pôda o výmere 817 m2, k.ú. Kežmarok,  vytvorených 

geometrickým plánom č. 111/2019, ktorý vyhotovil Ing.Ján Maniak-GEODET, Spišská 

Belá, vo vlastníctve mesta Kežmarok,  za časť pozemku parc.č. C KN 9442, druh pozemku 

ost.plochy -  diel „4“ o výmere 58 m2 , pričlenený k parc.č. C KN 9442/2, diel „5“ o výmere 

190 m2, pričlenený k parc.č. C KN 9442/3,  diel „6“ o výmere 1 m2,  pričlenený k parc.č. C 

KN 9442/4,  časť pozemku parc.č. 9467, druh pozemku orná pôda - diel „8“ o výmere 386 

m2, pričlenený k parc.č. C KN 9467/2, časť pozemku parc.č. C KN 9282, druh pozemku 

ost. plochy – diel „14“ o výmere 112 m2 pričlenený k  parc.č. C KN 9282/2 a diel „15“ 

o výmere 536 m2 pričlenený k parc.č. C KN 9282/3 a  časť pozemku parc.č. C KN 9304/7, 

druh pozemku ost. plochy – diel „18“ o výmere 367 m2 , pričlenený k parc.č. C KN 9304/8 

a diel „54“ o výmere 117 m2 , pričlenený k parc.č. C KN 9304/9, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.27551/2018, ktorý vyhotovil ISPO Inžinierske stavby spol. s r.o. 

Prešov, vo vlastncítve obce Ľubica, IČO 31 942 547, bez doplatenia rozdielu vo vecnej 

hodnote nehnuteľností.  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

Návrh na doplnenie uznesenia: 

159/2019 - Anton Džubas, Poľná 2128/83, Kežmarok
stavba: „Predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie Nad 

traťou 1, Kežmarok“) 

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
  

žiadne 

JUDr. Oľga Kantorková 
vedúca oddelenia  

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

, Kežmarok 
: „Predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie Nad 
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Dôvodová správa:  
Dňa 20.06.2019 Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje odplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 
Kežmarok, parc. č. KN-E 6697/3, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 20 809 m
zapísaného na liste vlastníctva č. 1, ka
pozemku ostatná plocha o výmere 1 484 m
katastrálne územie Kežmarok, na zriadenie a umiestnenie predĺženia verejného vodovodu a 
kanalizácie Nad traťou 1, Kežma
Antona Džubasa, Poľná 2128/83, Kežmarok s
Uznesenie č. 159/2019 zo dňa 20.06.2019 je potrebné doplniť aj v
vlastníka inžinierskej stavby, ab
stavby oprávneného z vecného bremena.
 
Návrh  na  uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
s c h v a ľ u j e 
 
doplnenie uznesenia č. 159/201
 
text: 
 
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok:
parc. č. KN-E 6697/3, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 20 809 m
vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kežmarok,
parc. č. KN-E 6700/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1
vlastníctva č. 2430, katastrálne územie Kežmarok, na zriadenie a umiestnenie predĺženia 
verejného vodovodu a kanalizácie Nad traťou 1, Kežmarok na slúžiacich pozemkoch v 
prospech vlastníka stavby Antona Džubasa, dátum narodenia
38, 060 01 Kežmarok,  s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
 

- trpieť umiestnenie a uloženie predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie, tak ako to 
bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby predĺženia verejného vodovodu a 
kanalizácie a ich príslušenstva.

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie a
pásmom  na slúžiacich pozemkoch. 
3,00 eur/m dĺžky verejného vodovodu a
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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Dňa 20.06.2019 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2019, v
schvaľuje odplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

E 6697/3, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 20 809 m
zapísaného na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kežmarok, parc. č. KN
pozemku ostatná plocha o výmere 1 484 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2430, 
katastrálne územie Kežmarok, na zriadenie a umiestnenie predĺženia verejného vodovodu a 
kanalizácie Nad traťou 1, Kežmarok na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby 
Antona Džubasa, Poľná 2128/83, Kežmarok s povinnosťou povinného mesta Kežmarok. 
Uznesenie č. 159/2019 zo dňa 20.06.2019 je potrebné doplniť aj v prospech každodobého 
vlastníka inžinierskej stavby, aby nedošlo k obmedzeniu vlastníckeho práva inžinierskej 

vecného bremena. 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

/2019 zo dňa 20.06.2019 tak, že: 

bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok:
E 6697/3, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 20 809 m2, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kežmarok, 
E 6700/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 484 m2, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 2430, katastrálne územie Kežmarok, na zriadenie a umiestnenie predĺženia 
verejného vodovodu a kanalizácie Nad traťou 1, Kežmarok na slúžiacich pozemkoch v 
prospech vlastníka stavby Antona Džubasa, dátum narodenia: 31.7.1969, trvalý pobyt: Poľná 
38, 060 01 Kežmarok,  s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

uloženie predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie, tak ako to 
geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  
umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby predĺženia verejného vodovodu a 

ich príslušenstva. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie a to dĺžkou rozvodov a
pásmom  na slúžiacich pozemkoch. Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je 

eur/m dĺžky verejného vodovodu a 3,00 eur/m dĺžky kanalizácie. 

30.1/2 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2019, v ktorom 
schvaľuje odplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta 

E 6697/3, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 20 809 m2, 
tastrálne územie Kežmarok, parc. č. KN-E 6700/3, druh 

, zapísaného na liste vlastníctva č. 2430, 
katastrálne územie Kežmarok, na zriadenie a umiestnenie predĺženia verejného vodovodu a 

rok na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby 
povinnosťou povinného mesta Kežmarok.  

prospech každodobého 
obmedzeniu vlastníckeho práva inžinierskej 

bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok: 
, zapísaného na liste 

, zapísaného na liste 
vlastníctva č. 2430, katastrálne územie Kežmarok, na zriadenie a umiestnenie predĺženia 
verejného vodovodu a kanalizácie Nad traťou 1, Kežmarok na slúžiacich pozemkoch v 

trvalý pobyt: Poľná 

uloženie predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie, tak ako to 
geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  
umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby predĺženia verejného vodovodu a 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
to dĺžkou rozvodov a ich ochranným 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je 



___________________________________________________________________________

  

sa nahrádza textom: 
 
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok
námestie 1, Kežmarok, v podiele 1/1:
 
parc. č. KN-E 6697/3, druh pozemku  ostatn
liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok,
 
parc. č. KN-E 6700/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 484 m
liste vlastníctva č. 2430, k. ú.
 
na zriadenie a umiestnenie predĺženia verejn
Kežmarok na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby Antona Džubasa, 
31.7.1969, trvalý pobyt Poľná
stavby s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
 
- trpieť umiestnenie a uloženie predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie, tak 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  
umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby predĺženia verejného vodovodu a 
kanalizácie a ich príslušenstva.
 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie a to dĺžkou rozvodov a 
ochranným pásmom  na slúžiacich pozemkoch. Jednorázová odplata za zriadenie 
vecného bremena je 3,00 eur/m dĺžky verejného vodovodu a 3,00 eur/m dĺžky 
kanalizácie. 
 
 
 

 
 

Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
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zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok
podiele 1/1: 

E 6697/3, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 20 809 m
Kežmarok, 

E 6700/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 484 m
. Kežmarok,  

na zriadenie a umiestnenie predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie Nad traťou 1, 
Kežmarok na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby Antona Džubasa, 

Poľná 2128/83, 060 01 Kežmarok a každodobého vlastníka
s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

trpieť umiestnenie a uloženie predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie, tak 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  
prevádzke,  údržbe a opravách stavby predĺženia verejného vodovodu a 

kanalizácie a ich príslušenstva. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie a to dĺžkou rozvodov a 
ochranným pásmom  na slúžiacich pozemkoch. Jednorázová odplata za zriadenie 
vecného bremena je 3,00 eur/m dĺžky verejného vodovodu a 3,00 eur/m dĺžky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.1/3 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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zriadenie vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné 

á plocha o výmere 20 809 m2, zapísaného na 

E 6700/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 484 m2, zapísaného na 

ého vodovodu a kanalizácie Nad traťou 1, 
Kežmarok na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby Antona Džubasa, nar. 

každodobého vlastníka  

trpieť umiestnenie a uloženie predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie, tak 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  
prevádzke,  údržbe a opravách stavby predĺženia verejného vodovodu a 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby predĺženia verejného vodovodu a kanalizácie a to dĺžkou rozvodov a ich 
ochranným pásmom  na slúžiacich pozemkoch. Jednorázová odplata za zriadenie 
vecného bremena je 3,00 eur/m dĺžky verejného vodovodu a 3,00 eur/m dĺžky 



___________________________________________________________________________

  

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 
 
 
 
Predkladá:  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a
 
 

Na rokovanie dňa: 15.10
 
 

K bodu programu: 30.2 

Názov materiálu: Návrh na
 
99/2020, 100/2020 
Kežmarok
(stavba: „
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Počet strán materiálu: 6 
 

Prílohy  k ZM:  
 

 žiadne

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

10.2020 

 

Návrh na doplnenie uznesenia: 

99/2020, 100/2020 – Bytový dom, Gen. Štefánika 23
Kežmarok 
(stavba: „Vodovodná prípojka pre bytový dom Gen. Štefánika 

25, súp. č. 913, Kežmarok, na pozemku parc. C
758, k.ú. Kežmarok“) 

. Dôvodová   správa. 
Návrh na uznesenie. 

Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 
  

žiadne 

JUDr. Oľga Kantorková 
vedúca oddelenia  

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

správy majetku 

Bytový dom, Gen. Štefánika 23-25, 

Vodovodná prípojka pre bytový dom Gen. Štefánika 
25, súp. č. 913, Kežmarok, na pozemku parc. C-KN č. 
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Dôvodová správa:  
Dňa 24.10.2020 Mestské zastupiteľstvo v
schvaľuje odplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta 
Kežmarok, parc.  C-KN č. 757
na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kežmarok,
bytov bytového domu na ul. Gen. Štefánika 913/23
2396, k.ú. Kežmarok na stavbu vodovodn
Toto uznesenie bolo zmenené uznesením č. 99/2020
bytu a doplenené uznesením
priestory vo vlastníctve mesta Kež
Uznesenia č. 99/2020 a 100/2020
nehnuteľností o dopĺnenie spoluvlastníckych podielov
úrad Kežmarok, katastrálny odbor potrebné doložiť uznesenie o
potrebné k vydaniu rozhodnutia na povolenie vkladu.
 
Návrh  na  uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
s c h v a ľ u j e 
 
doplnenie uznesenia č. 99/20
 
text: 
1) Daniel Mizdoš, nar. 21.07.1972
prízemie, byt č. 1    
 
sa nahrádza textom: 
1) Daniel Mizdoš, r. Mizdoš
Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, prízemie, byt č. 1,
podiel priestoru na spoločných
príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k
plocha a nádvorie o výmere 313 m
vo veľkosti 6491/85581 
 
text: 
2) Alena Takáčová r. Surmová, nar. 
prízemie, byt č. 2 
 
sa nahrádza textom: 
2) Alena Takáčová, r. Surmová, 
Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, prízemie, byt č. 2,
podiel k pozemku registra C
m2, na ktorom je bytový dom
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.2020 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č.
schvaľuje odplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta 

757, druh pozemku  ostatná plocha o výmere 1013
na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Kežmarok, v prospech každodobých vlastníkov 

na ul. Gen. Štefánika 913/23-25 v Kežmarku, zapísaných na LV č. 
na stavbu vodovodná prípojka pre bytový dom Gen. Štefánika 23

Toto uznesenie bolo zmenené uznesením č. 99/2020  dňa 1.6.2020 ,v ktorom sa menil vlastník 
doplenené uznesením č. 100/2020 dňa 1.6.2020, v ktorom sa dopĺňali nebytové 

vo vlastníctve mesta Kežmarok. 
100/2020 zo dňa 1.6.2020 je potrebné doplniť a bližšie špecifikovať 

spoluvlastníckych podielov z dôvodu, že je potrebné na Okresný 
úrad Kežmarok, katastrálny odbor potrebné doložiť uznesenie o doplnen

vydaniu rozhodnutia na povolenie vkladu. 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

/2020 zo dňa 01.06.2020 tak, že: 

21.07.1972, bytom K.Kuzmányho 33, Kežmarok, vchod č. 23, 

r. Mizdoš, nar. 21.07.1972, r. č. 720721/9052, trvale
, Kežmarok, vchod č. 23, prízemie, byt č. 1, vlastník bytu

podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na 
spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná 

výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postaven

2) Alena Takáčová r. Surmová, nar. 22.12.1970, bytom Gen. Štefánika 913/23, vchod č. 23, 

2) Alena Takáčová, r. Surmová, nar. 22.12.1970, r. č. 706222/9460, trvale
913/23, Kežmarok, vchod č. 23, prízemie, byt č. 2, vlastník bytu

C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6440/85581 
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č. 337/2019, ktorým  
schvaľuje odplatné zriadenie vecného bremena na časti pozemku vo vlastníctve mesta 

1013 m2, zapísaného 
prospech každodobých vlastníkov 
Kežmarku, zapísaných na LV č. 

á prípojka pre bytový dom Gen. Štefánika 23-25. 
ktorom sa menil vlastník 

ktorom sa dopĺňali nebytové 

bližšie špecifikovať 
, že je potrebné na Okresný 

doplnené údaje, ktoré sú 

, bytom K.Kuzmányho 33, Kežmarok, vchod č. 23, 

trvale bytom Gen. 
vlastník bytu v celosti, 

spoločných zariadeniach domu, na 
parc. č. 758, zastavaná 

súpisné č. 913 postavený 

, bytom Gen. Štefánika 913/23, vchod č. 23, 

trvale bytom Gen. 
vlastník bytu v celosti, 
nádvorie o výmere 313 
6440/85581  
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text: 
3) Monika Pjechová r.Pjechová,  nar. 
č. 23, 1. p., byt č. 3 
 
sa nahrádza textom: 
3) Monika Pjechová, r. Pjechová,  nar. 
Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č.
k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a
ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
text: 
4 ) Otília Vdovjaková r. Bolješiková,
1. p., byt č. 4, Kežmarok 
 
sa nahrádza textom: 
4) Otília Vdovjaková, r. Bolješiková, nar. 
Gen. Štefánika 913/23, Kežmarok,  vchod č. 23, 1. p., byt č. 4,
podiel k pozemku registra C
m2, na ktorom je bytový dom
 
text: 
5) Lucia Lendacká r.Kleinová, nar. 
č. 23, 2. p., byt č. 5 
 
sa nahrádza textom: 
5) Lucia Lendacká, r. Kleinová, nar. 
Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 2. p., byt č. 5,
k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a
ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
text: 
6) Mária Vašová r. Scholtzová, nar. 
23, 2. p., byt č. 6 
 
sa nahrádza textom: 
6) Mária Vašová, r. Scholtzová, nar. 
Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 2. p., byt č. 6,
k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a
ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
text: 
7) Tibor Hauzner Ing., nar. 
prízemie, byt č. 7 
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3) Monika Pjechová r.Pjechová,  nar. 28.04.1991, bytom Gen.Štefánika 2, Kežmarok, vchod 

Monika Pjechová, r. Pjechová,  nar. 28.04.1991, r. č. 915428/9397, trvale
Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 1. p., byt č. 3, vlastník bytu

parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6467/85581   

4 ) Otília Vdovjaková r. Bolješiková, nar. 15.03.1960, bytom Gen. Štefánika 23,  vchod č. 23, 

Otília Vdovjaková, r. Bolješiková, nar. 15.03.1960, r. č. 605315/7242
Štefánika 913/23, Kežmarok,  vchod č. 23, 1. p., byt č. 4, vlastník bytu

C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6502/85581 

5) Lucia Lendacká r.Kleinová, nar. 15.12.1978, bytom Dr.Alexandra 122/8, Kežmarok, vchod 

5) Lucia Lendacká, r. Kleinová, nar. 15.12.1978, r. č. 786215/9041, trvale
913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 2. p., byt č. 5, vlastník bytu

parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6633/85581   

6) Mária Vašová r. Scholtzová, nar. 8.9.1966, bytom Gen. Štefánika 23, Kežmarok, vchod č. 

6) Mária Vašová, r. Scholtzová, nar. 8.9.1966, r. č. 665908/6313, trvale 
Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 2. p., byt č. 6, vlastník bytu

parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 7571/85581  

7) Tibor Hauzner Ing., nar. 9.10.1954, bytom Ľubovnianska 6, Bratislava, vchod č. 25, 
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, bytom Gen.Štefánika 2, Kežmarok, vchod 

trvale bytom Gen. 
vlastník bytu v celosti, podiel 

výmere 313 m2, na 
6467/85581    

, bytom Gen. Štefánika 23,  vchod č. 23, 

605315/7242, trvale bytom 
lastník bytu v celosti, 

nádvorie o výmere 313 
6502/85581  

Dr.Alexandra 122/8, Kežmarok, vchod 

trvale bytom Gen. 
vlastník bytu v celosti, podiel 

výmere 313 m2, na 
6633/85581    

, bytom Gen. Štefánika 23, Kežmarok, vchod č. 

trvale bytom Gen. 
vlastník bytu v celosti, podiel 

výmere 313 m2, na 
7571/85581   

, bytom Ľubovnianska 6, Bratislava, vchod č. 25, 
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sa nahrádza textom: 
7) Tibor Hauzner Ing., r. Hauzner, nar. 
Ľubovnianska 6, Bratislava,
Kežmarok, vchod č. 25, podiel k
a nádvorie o výmere 313 m
veľkosti 6439/85581  
 
text: 
8) Michal Zemčák, nar. 2.1.1957
bytom: Gen. Štefánika 913/25,  
 
sa nahrádza textom: 
8) Michal Zemčák, r. Zemčák, nar. 
Cerulová, nar. 24.11.1954, r. č. 
Kežmarok, vchod č. 25, prízemie, byt č. 8,
registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a
bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
text: 
10) Viera Imrichová r.Andrášová, nar.
vchod č. 25, 1. p., byt č. 9 
 
sa nahrádza textom: 
9) Viera Imrichová, r. Andrášová, nar. 
Petržalská 1639/10, Kežmarok,
Štefánika 913/25, Kežmarok, 
zastavaná plocha a nádvorie o
postavený vo veľkosti 6649/85581
 
text: 
9) Ružena Wildnerová r. Briksiová, Ing., nar. 
vchod č. 25, 1. p., byt č. 10  
 
sa nahrádza textom: 
10) Ružena Wildnerová, r. Briksiová, Ing., nar. 
bytom Stráne pod Tatrami č. 21,
913/25, Kežmarok, vchod č. 25
plocha a nádvorie o výmere 313 m
vo veľkosti 6516/85581   
 
text: 
11) Jozef Borovský, nar. 20.9.1973
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Tibor Hauzner Ing., r. Hauzner, nar. 9.10.1954, r. č. 541009/2094
Ľubovnianska 6, Bratislava, vlastník bytu č. 7 v celosti, prízemie, Gen. Štefánika 913/25

podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha 
výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo 

2.1.1957 a Mária Zemčáková r. Cerulová, nar. 
bytom: Gen. Štefánika 913/25,  Kežmarok, vchod č. 25, prízemie, byt č. 8 

8) Michal Zemčák, r. Zemčák, nar. 2.1.1957, r. č. 570102/7112 a Mária Zemčáková, r. 
r. č. 546124/0312, obaja trvale bytom: Gen. Štefánika 913/25,

25, prízemie, byt č. 8, vlastníci bytu v celosti, 
KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m

bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 7402/85581 

) Viera Imrichová r.Andrášová, nar. 30.3.1957, bytom Petržalská 1639/10, Kežmarok,   

Viera Imrichová, r. Andrášová, nar. 30.3.1957, r. č. 575330/7285
Petržalská 1639/10, Kežmarok, vlastník bytu č. 9 v celosti (podiel 1/3+2/3), 

Kežmarok, vchod č. 25,  podiel k pozemku registra C
nádvorie o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 

postavený vo veľkosti 6649/85581 

nerová r. Briksiová, Ing., nar. 13.1.1965, bytom Stráne pod Tatrami č.21, 

Ružena Wildnerová, r. Briksiová, Ing., nar. 13.1.1965, r. č. 655113/6427
bytom Stráne pod Tatrami č. 21, vlastník bytu č. 10 v celosti, 1. p., Gen. Štefánika 

vchod č. 25, podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná 
výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený 

20.9.1973, bytom Slovenská Ves č.356, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11

 
30.2/4 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

___________________________________________________________________________ 

541009/2094, trvale bytom 
Gen. Štefánika 913/25, 
758, zastavaná plocha 

súpisné č. 913 postavený vo 

Mária Zemčáková r. Cerulová, nar. 24.11.1954,         
 

a Mária Zemčáková, r. 
obaja trvale bytom: Gen. Štefánika 913/25,  

 podiel k pozemku 
výmere 313 m2, na ktorom je 

, bytom Petržalská 1639/10, Kežmarok,   

575330/7285, trvale bytom 
(podiel 1/3+2/3), 1. p., Gen. 

pozemku registra C-KN parc. č. 758, 
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 

, bytom Stráne pod Tatrami č.21, 

655113/6427, trvale 
, 1. p., Gen. Štefánika 

KN parc. č. 758, zastavaná 
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený 

, bytom Slovenská Ves č.356, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11 
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12) Lucia Krištofčíková r. Krištofčíková, nar. 
Levoča, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11
 
sa nahrádza textom: 
11) Jozef Borovský, r. Borovský, nar. 
Štefánika 913/25,  Kežmarok, vchod
podiel k pozemku registra C
m2, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
12) Lucia Krištofčíková, r. Krištofčíková, nar. 
Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11,
1/2, podiel k pozemku registra C
313 m2, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
text: 
13) Jaroslav Renner, nar. 12.1.1954
 
sa nahrádza textom: 
13) Jaroslav Renner, r. Renner, nar. 
1531/1, Kežmarok, vlastník bytu č. 12 v celosti, 2. p., Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, 
vchod č. 25, podiel k pozemku registra C
o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
7589/85581     
 
text: 
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky pre 
vlastníkov bytov a bezplatné zriadenie vecné
námestie 1, Kežmarok IČO: 00326283 ako vlastníka nebytových priestorov vchod č. 23, 
prízemie, číslo nebytového priestoru 1, 
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2, 
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby vodovodnej prípojky a to dĺžkou prípojky  a jej ochranného pásma  na slúžiacom 
pozemku. 
 
sa nahrádza textom: 
Jednorazová odplata za zriadenie vecného 
pre vlastníkov bytov a bezplatné zriadenie vecného bremena pre mesto Kežmarok, 
Hlavné námestie 1, Kežmarok IČO: 00326283 ako
priestorov v bytovom dome Gen. Štefánika 913/23
 
vchod č. 23, prízemie, číslo nebytového priestoru 1,
parc. č. 758, zastavaná plocha a
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
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12) Lucia Krištofčíková r. Krištofčíková, nar. 26.7.1985, bytom  J. Francisciho
Levoča, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11 

r. Borovský, nar. 20.9.1973, r. č. 730920/9061, trvale 
Kežmarok, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11, vlastník bytu

pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o
je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6392/85581 

12) Lucia Krištofčíková, r. Krištofčíková, nar. 26.7.1985, r. č. 855726/9655
Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11, vlastník bytu

pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 

12.1.1954, bytom Južná 1, Kežmarok, vchod č. 25, 2. p., byt č. 12

13) Jaroslav Renner, r. Renner, nar. 12.1.1954, r. č. 540112/2287, trvale bytom Južná 
vlastník bytu č. 12 v celosti, 2. p., Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, 

pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky pre 
bezplatné zriadenie vecného bremena pre mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok IČO: 00326283 ako vlastníka nebytových priestorov vchod č. 23, 
číslo nebytového priestoru 1,  

číslo nebytového priestoru 2,  
číslo nebytového priestoru 3. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby vodovodnej prípojky a to dĺžkou prípojky  a jej ochranného pásma  na slúžiacom 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky 
bezplatné zriadenie vecného bremena pre mesto Kežmarok, 

Hlavné námestie 1, Kežmarok IČO: 00326283 ako výlučného vlastníka nebytových 
bytovom dome Gen. Štefánika 913/23-25, Kežmarok, 

číslo nebytového priestoru 1, podiel k pozemku registra C
parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom 
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1497/85581 
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, bytom  J. Francisciho 1702/27 

trvale bytom Gen. 
vlastník bytu v podiele 1/2, 

nádvorie o výmere 313 
6392/85581  

855726/9655, trvale bytom  
vlastník bytu v podiele 

nádvorie o výmere 
 6392/85581  

, bytom Južná 1, Kežmarok, vchod č. 25, 2. p., byt č. 12 

trvale bytom Južná 
vlastník bytu č. 12 v celosti, 2. p., Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, 

tavaná plocha a nádvorie 
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky pre 
ho bremena pre mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok IČO: 00326283 ako vlastníka nebytových priestorov vchod č. 23, 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby vodovodnej prípojky a to dĺžkou prípojky  a jej ochranného pásma  na slúžiacom 

bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky 
bezplatné zriadenie vecného bremena pre mesto Kežmarok, 

vlastníka nebytových 

pozemku registra C-KN 
, na ktorom je bytový dom 
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vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2,
parc. č. 758, zastavaná plocha a
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3
parc. č. 758, zastavaná plocha a
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby vodovodnej prípojky a to dĺžkou prípojky  a jej ochranného pásma  na slúžiacom 
pozemku. 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
doplnenie uznesenia č. 100/2020 zo dňa 01.06.2020 tak, že:
 
text: 
14) Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:00326283, 
priestorov v bytovom dome Gen. Štefánika 913/23
vchod č. 23, prízemie, číslo nebytového priestoru 1,     
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2,
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3
 
sa nahrádza textom: 
14) Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:00326283,
zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA,
bytovom dome Gen. Štefánika 913/23
   
vchod č. 23, prízemie, číslo nebytového priestoru 1,
parc. č. 758, zastavaná plocha a
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
    
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2,
parc. č. 758, zastavaná plocha a
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
 
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3
parc. č. 758, zastavaná plocha a
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti
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číslo nebytového priestoru 2, podiel k pozemku registra C
parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom 
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1463/85581 

číslo nebytového priestoru 3, podiel k pozemku registra C
parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom 
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1530/85581. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
ípojky a to dĺžkou prípojky  a jej ochranného pásma  na slúžiacom 

doplnenie uznesenia č. 100/2020 zo dňa 01.06.2020 tak, že: 

14) Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:00326283, vlastník nebytových 
v bytovom dome Gen. Štefánika 913/23-25, Kežmarok,     

vchod č. 23, prízemie, číslo nebytového priestoru 1,      
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2, 
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3 

k, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:00326283, výlučný
zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, nebytových priestorov v 
bytovom dome Gen. Štefánika 913/23-25, Kežmarok,   

vchod č. 23, prízemie, číslo nebytového priestoru 1, podiel k pozemku registra C
parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom 
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1497/85581, 

vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2, podiel k pozemku registra C
č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom 

súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1463/85581, 

vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3, podiel k pozemku registra C
parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2, na ktorom je bytový dom 
súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1530/85581. 
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pozemku registra C-KN 
, na ktorom je bytový dom 

pozemku registra C-KN 
, na ktorom je bytový dom 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
ípojky a to dĺžkou prípojky  a jej ochranného pásma  na slúžiacom 

vlastník nebytových 

výlučný vlastník, v 
nebytových priestorov v 

pozemku registra C-KN 
, na ktorom je bytový dom 

pozemku registra C-KN 
, na ktorom je bytový dom 

pozemku registra C-KN 
, na ktorom je bytový dom 
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Dôvodová správa:  

Dňa 12.09.2019 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie č. 206/2019, v ktorom 

sa dopĺňali druhy a výmery pozemkov pre bezplatné zriadenie vecného bremena na časti 

pozemkov parc. C-KN č. 668/3, parc. E-KN č. 1125, parc. E-KN č. 1107 v katastrálnom území 

Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich 

pozemkoch – Východoslovenská distribučná, a.s. Košice v súvislosti so stavbou: „Bytový dom, 

ul. Weilburská – stavebný objekt SO- 01-Rozšírenie NN siete“ s povinnosťou povinného  mesta 

Kežmarok. Pri vypracovaní zmluvy o zriadení vecného bremena sa zistilo, že došlo v katastri 

nehnuteľností k zmene výmery pozemkov a preto je potrebné v uznesení zmeniť výmeru 

pozemkov, pretože vznikol by nesúlad výmer pozemkov v zmluve o zriadení vecného bremena 

a v platnom stave katastra nehnuteľností. 

 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu uznesenia č. 206/2019 zo dňa 12.09.2019 tak, že: 

 

text: 

KN-C 668/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 231 m2 

 

sa nahrádza textom: 

KN-C 668/3, druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 503 m2, vlastník mesto Kežmarok, 

Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1  

 

text: 

KN-E 1125, druh pozemku orná pôda o výmere 658 m2  

 

sa nahrádza textom: 

KN-E 1125, druh pozemku orná pôda o výmere 108 m2, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1  

 

text:  

KN-E 1107, druh pozemku orná pôda o výmere 993 m2  

 

sa nahrádza textom: 

KN-E 1107, druh pozemku orná pôda o výmere 623 m2, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1  
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Dôvodová správa 
          Dňa 30.9.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 10 a 19 v 

bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 22 v bytovom dome Košická 

2466/9, nájomcom bytov č. 3,4,5,6,7,9  v bytovom dome Košická 2485/11, nájomcom bytov 

12,13,15,16,17  a 18 v bytovom dome Košická 2485/13, nájomcom bytov 20,23,24,25,26,27 

v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 a nájomcovi bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 

2442/7 v Kežmarku. 

          Dňa 31.10.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 3 a 6 v 

bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku. 

          Dňa 30.11.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 

1,2,13,16,17,18,21,24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 27 

v bytovom dome Košická 2466/9, nájomcovi bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12, 

 nájomcovi bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A a nájomcovi bytu č. 14 

v bytovom dome Lanškrounská 2501/1  v Kežmarku. 

          Dňa 31.12.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov č. 

4,8,9,11,14,20,23,26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 6 

v bytovom dome Košická 2466/5, nájomcom bytov č. 2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 v bytovom 

dome Lanškrounská 2527/1B, nájomcom bytov č. 17,18,19,20,22 a 23 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku. 

          Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. §12, ods. 3 má nájomca  právo na opakované uzavretie 

zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve 

a zákone č. 443/2010 Z. z.. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom 

znení  (ďalej len zákon č. 443/2010 Z. z.)  

        
Gen. Štefánika 1049/14               č. bytu                    nedoplatok                                         

Alžbeta Pavličková   10   0 

Lenka Stančeková   19             0 

Jozef Slovík     3    0  

Eva Martonová    6     0    

Silvia Bekešová    1   0 

Gustáv Gábor     2   0 

Marcela Gáborová   13   0 

Monika Lhotová   16   0 

Iveta Dolláková   17   0 

Tomáš Brija    18              0 

Martina Škovranová   21   0 

Mária Kalafutová   24   0 

Anton Macurák    4   0    

Ján Čonka     8   0 

Valéria Gáborová    9   0 

Jana Lhotová    11   0 
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Radoslav Výrostek   20   0 

Zuzana Kažmírová   23   0 

Marcela Janovská   26   0 

 

Košická 2466/9                            č. bytu                     nedoplatok 

Zuzana Galliková   22   0 

 

Košická 2485/11                          č. bytu                     nedoplatok 

Iveta Vojtičková    3             0 

Miroslav Kiska    4   0 

Martina Szucsová    5   0 

Ing. Dávid Sabol    6   0 

Ing. Viera Macková    7   0 

Barbora Lojan Šoltésová   9   0 

 

Košická 2485/13                         č. bytu                     nedoplatok 

Viera Mlaková   12   0 

Anna Galliková   13              0 

Iveta Lauffová   14   0 

Miriam Muchová   15   0 

Jana Glevaňáková   16   0 

Emília Vasičáková     17   0 

Peter Zmaržlák   18   0  

 

Lanškrounská 2485/3                 č. bytu                     nedoplatok 

Lucia Bikárová   20   0 

Alena Petrenková   23   0 

Martin Kruľ    24   0 

Milena Eccles    25   0 

Maroš Garba    26   0 

Miroslava Pitnerová   27   0 

 

Weilburská 2442/7                      č. bytu                     nedoplatok 

Milan Kovalčík   11              0 

 

Košická 2466/9                             č. bytu                     nedoplatok 

Lucia Reľovská   27              0 

 

Košická 2224/12                           č. bytu                     nedoplatok 

Beáta Slodičáková   7              0 

 

Lanškrounská 2501/1A               č. bytu                     nedoplatok 

Alena Česelková   12              0 
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Lanškrounská 2501/1                   č. bytu                     nedoplatok 

Miriama Rusnáková   14              0 

 

Košická 2466/5                              č. bytu                     nedoplatok 

Ing. Viera Valentová    6              0 

 

Lanškrounská 2527/1B                č. bytu                     nedoplatok 

Jana Budzáková    2              0 

Slavomír Gorfol    4   0 

Patrik Horoba     5   0 

Tibor Rak     6   0 

Mgr. Dana Pisarčíková   7   0 

Martin Bafia     8   0 

Anna Strašková    9   0 

Ing. Jana Dateľová              10   0 

Michal Lizoň    11   0 

Miriama Jančiová   12   0 

Michaela Bartková   13   0 

 

Lanškrounská 2527/1C                č. bytu                     nedoplatok 

Marta Adamjaková   17   0 

Katarína Lorencovičová  18   0 

Nikola Piešťanská   19   0 

Simona Plačková   20   0 

Jozef Čekovský   22   0 

Mgr, Zlatica Scherfel   23   0 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť opakovaný nájom 

takto :  

nájomcom bytov č. 10,19,3,6,2,13,17,21,24,4,8,11,20,23,26 v bytovom dome Gen. Štefánika 

1049/14 na dobu určitú, do 31.10.2021, 

nájomcovi bytu č. 1,9,16,18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi bytu č. 12 

v bytovom dome Lanškrounská 2527/1A a nájomcovi bytu č. 27 v bytovom dome Košická 

2466/9 na dobu určitú, do 31.5.2021, 

nájomcovi bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2466/9 na dobu určitú, do 30.6.2022, 

nájomcom bytov č. 3,4,5,6,7,9 v bytovom dome Košická 2485/11 na dobu určitú do 

30.9.2023, 

nájomcom bytov č. 12,13,14,15,16,17,18 v bytovom dome Košická 2485/13 na dobu určitú 

do 30.9.2023, 

nájomcom bytov č. 20,23,24,25,26,27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 na dobu určitú 

do 30.9.2023, 

nájomcovi bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2442/7 na dobu určitú,  do 31.8.2021, 

nájomcovi bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 na dobu určitú, do 31.10.2023, 
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nájomcovi bytu č. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 na dobu určitú, do 31.10.2021, 

nájomcovi bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2466/5 na dobu určitú, do 30.6.2022, 

nájomcom bytov  č. 2,4,5,6,9,10,11,12,13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B na dobu 

určitú, do 31.10.2023, 

nájomcovi bytu č. 7, v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B na dobu určitú, do 31.10.2021 

nájomcom bytov č. 17,18,19,20,22,23 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C na dobu 

určitú, do 31.10.2023.                                                   
 
         Pri nájomcoch, ktorí majú dlh na nájomnom, komisia súhlasí s opakovaným nájmom na 

dobu určitú, do 31.5.2021, ak do 15.10.2020 uhradia nedoplatok na nájomnom. 

 

 

                                                  
                                                
                                                                 
1. 
 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Alžbete Pavličkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Alžbete Pavličkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, 

do 31.10.2021. 
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2. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Lenke Stančekovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lenke 

Stančekovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 

31.10.2021.                                                                   

 

 

 

3. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Jozefovi Slovíkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Jozefovi Slovíkovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu určitú, do 

31.10.2021. 
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4. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Eve 

Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 

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

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve 

Martonovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 

31.10.2021. 

                                                                        

 

 

5. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Silvii 

Bekešovej, 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. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Silvii 

Bekešovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 

31.5.2021. 
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6. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Gustávovi Gáborovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, 

do 31.10.2021. 

 

 

 

7. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Marcele Gáborovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Gáborovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, 

do  31.10.2021. 
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8. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Monike Lhotovej, 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. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Monike Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,  do 

31.5.2021. 

 

 

 

9. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Ivete 

Dollákovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 

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

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete 

Dollákovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 

31.10.2021. 
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10. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Tomášovi Brijovi, 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 

Tomášovi Brijovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 

31.5.2021. 

 

 

 

11. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Martine Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Martine Škovranovej s manželom Petrom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2021. 
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12. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Márii Kalafutovej, 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. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii 

Kalafutovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 

31.10.2021. 

 

 

 

13. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Antonovi Macurákovi, 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. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Antonovi Macurákovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu 

určitú,  do 31.10.2021. 
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14. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jánovi 

Čonkovi s manželkou Ruženou, 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. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi 

Čonkovi s manželkou Ruženou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na 

dobu určitú, do  31.10.2021. 

 

 

 

15. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Valérii Gáborovej s manželom Františkom, 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. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Valérii Gáborovej s manželom Františkom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.5.2021. 
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16. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane 

Lhotovej, 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. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 

Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do  

31.10.2021. 

 

 

 

17. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, 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. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 

1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2021. 
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18. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Zuzane Kažmírovej, 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. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Zuzane Kažmírovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, 

do 31.10.2021. 

 

 

 

19. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Marcele Janovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Janovskej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 

31.10.2021. 
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20. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2466/9 Zuzane 

Gallikovej, 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. 9 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku Zuzane Gallikovej,  trvale 

bytom  Košická 2466/9, Kežmarok na dobu určitú, do 30.6.2022. 

 

 

 

21. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2485/11 Ivete 

Vojtičkovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Ivete 

Vojtičkovej,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023. 
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22. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Košická 2485/11 Miroslavovi 

Kiskovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi 

Kiskovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok na dobu 

určitú, do 30.9.2023.                                                                     

 

 

 

23.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2485/11 Martine 

Szucsovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Martine 

Szucsovej, trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.                                                                     
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24.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2485/11 Ing. 

Dávidovi Sabolovi s manželkou Zdenkou, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Ing. Dávidovi 

Sabolovi s manželkou Zdenkou, trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 30.9.2023.                                                                     

 

 

 

25.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2485/11 Ing. Viere 

Mackovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Ing. Viere 

Mackovej, trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.                                                                     
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26. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2485/11 Barbore 

Lojan Šoltesovej s manželom Rafaelom, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Barbore 

Lojan Šoltesovej s manželom Rafaelom, trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok,  na 

dobu určitú, 30.9.2023.                                                                     

 

 

 

27. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2485/11 Viere 

Mlakovej s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Viere 

Mlakovej s manželom Milanom, trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 30.9.2023.                                                                     
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28.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

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

Gallikovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Gallikovej, trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.                                                                     

 

 

 

29. 

  

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2485/13 Ivete 

Lauffovej s manželom Radovanom, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Ivete 

Lauffovej s manželom Radovanom,  trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 30.9.2023.  
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30.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2485/13 Miriam 

Muchovej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Miriam 

Muchovej,  trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.  

 

 

 

31.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2485/13 Jane 

Glevaňákovej s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Jane 

Glevaňákovej s manželom Milanom,  trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 30.9.2023.  
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32.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2485/13 Emílii 

Vasičákovej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Emílii 

Vasičákovej,  trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.  

 

 

 

33.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2485/13 Petrovi  

Zmaržlákovi s manželkou Janou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1574/25, Kežmarok 

je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Petrovi 

Zmaržlákovi s manželkou Janou,  trvale bytom Karola Kuzmányho 1574/25, Kežmarok  

na dobu určitú, do 30.9.2023.  
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34.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Lucii 

Bikárovej s manželom Tomášom, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Bikárovej s manželom Tomášom,  trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na 

dobu určitú, do 30.9.2023.  

 

 

 

35.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Alene 

Petrenkovej, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom hodným 

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

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Alene 

Petrenkovej,  trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok na dobu určitú, do 

30.9.2023.  
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36.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 

Martinovi Kruľovi s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok 

je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 24 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi 

Martinovi Kruľovi s manželkou Luciou,  trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  

na dobu určitú, do 30.9.2023.  

 

 

 

37.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Milene 

Eccles, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 25 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Milene 

Eccles,  trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.  
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38.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 

Marošovi Garbovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 26 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi 

Marošovi Garbovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom Lanškrounská 2485/3, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.  

 

 

 

39.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 

Miroslave Pitnerovej, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi 

Miroslave Pitnerovej,  trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu určitú, 

do 30.9.2023.  
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40.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Milanovi 

Kovalčíkovi, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok je prípadom hodným 

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

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Milanovi 

Kovalčíkovi,  trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu určitú, do 30.9.2023.  

 

 

 

41.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

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

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

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Beáte 

Slodičákovej,  trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2023.  
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42.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 Lucii 

Reľovskej, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii 

Reľovskej,  trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok  na dobu určitú, do 31.5.2021.  

 

 

 

43.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A 

Alene Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok je prípadom hodným 

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

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská  2501/1A v Kežmarku nájomcovi Alene 

Česelkovej,  trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok  na dobu určitú, do 

31.5.2021.  
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44.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 

Miriame Rusnákovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi 

Miriame Rusnákovej,  trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok  na dobu určitú, 

do 31.10.2021.  

 

 

 

45.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2466/5 Ing. Viere 

Valentovej s manželom Zdeňkom, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ing. Viere 

Valentovej s manželom Zdeňkom,  trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 30.6.2022.  
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46.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Jane 

Budzákovej s manželom Andrejom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Jane 

Budzákovej s manželom Andrejom,  trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  

na dobu určitú, do 31.10.2023.  

 

 

 

47. 
 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 

Slavomírovi Gőrfőlovi s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Slavomírovi Gőrfőlovi s manželkou Luciou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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48. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 

Patrikovi Horobovi s manželkou Adrianou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Patrikovi Horobovi s manželkou Adrianou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 
 

49. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 

Tiborovi Rakovi s manželkou Oľgou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Tiborovi Rakovi s manželkou Oľgou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  

na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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50. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Mgr. 

Dane Pisarčíkovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 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 Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Mgr. 

Dane Pisarčíkovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu určitú, do 

31.10.2021. 

 

 

 

51. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Anne 

Straškovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Anne 

Straškovej s manželom Radoslavom,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  

na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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52. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Ing. 

Jane Ďateľovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je prípadom hodným 

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

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Ing. 

Jane Ďateľovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu určitú, do  

31.10.2023. 

 

 

 

53. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 

Michalovi Lizoňovi s manželkou Annou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 

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. 11 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Michalovi Lizoňovi s manželkou Annou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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54. 
 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 

Miriame Jančiovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Miriame Jančiovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu určitú, 

do 31.10.2023. 

 

 

 

55. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 

Michaele Bartkovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Michaele Bartkovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu určitú, 

do 31.10.2023. 
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56. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

Marte Adamjakovej s manželom Antonom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi Marte 

Adamjakovej s manželom Antonom,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok  

na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 
                                                                         

57. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

Kataríne Lorencovičovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, 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 Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi 

Kataríne Lorencovičovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 31.10.2023. 
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58. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

Nikole Piešťanskej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi 

Nikole Piešťanskej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok  na dobu určitú, 

do 31.10.2023. 

 

 

           

59. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

Simone Plačkovej s manželom Mariánom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi 

Simone Plačkovej s manželom Mariánom,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1C, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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60. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

Jozefovi Čekovskému, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi 

Jozefovi Čekovskému,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 31.10.2023. 

 

 

 

61. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C Mgr. 

Zlatici Scherfel, trvale bytom Nad traťou 4, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi Mgr. 

Zlatici Scherfel,  trvale bytom  Nad traťou 4, Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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62. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 

Martinovi Bafiovi s manželkou Evou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Martinovi Bafiovi s manželkou Evou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  

na dobu určitú, do 31.10.2023 
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Dôvodová správa 

        Dňa 30.9.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom bytov v bytovom dome 

Košická 2005/10 v Kežmarku. 

        Dňa 31.10.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu Priekopa 

2322/59A  v Kežmarku. 

        Dňa 30.11.2020 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi bytu č. 2, Kostolné 

námestie 114/11 v Kežmarku. 
 

Košická 2005/10                           č. bytu                    nedoplatok                                         

Michlíková Daniela   17   0 

Jozef Lampart               18   0 

Bronislava Šoltésová              19   0 

Ján Režňák               20   0 

Jozef Birošík               21   0 

Mgr. Janka Bartošová              22   0 

Mgr. Janka Lacková              23   0 

Ing. Katarína Brejčáková             24   0 

MUDr. Martina Ostricová             25   0 

Stanislav Dzurenko              26   0 

Eva Dlugošová              28   0 

Ing. Jozef Martančík              29   0 

Silvia Gemzová              30   0 

Mgr. Eva Raffajová              31   0 

MUDr. Serhiy Rak              32   0 

 

Priekopa 2322/59A                                                    nedoplatok                                         

Vladimír Oračko                                                                   0 

 

Hlavné námestie 114/11                                            nedoplatok 

Ján Brija       0 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť predĺženie nájmu 

takto : 

- doterajším nájomcom bytov v bytovom dome Košická 2005/10 z dôvodu, že sa jedná 

o rodiny s nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu 

inak, na dobu určitú, do 30.9.2023, 

- doterajšiemu nájomcovi bytu na Priekope 2322/59A Vladimírovi Oračkovi 

s manželkou Marcelou z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom 

a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak, na dobu určitú, do 31.10.2021, 

- doterajšiemu nájomcovi bytu č. 2 Hlavné námestie 114/11 Jánovi Brijovi s manželkou 

Editou z dôvodu, že ide o štvorčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú 

situáciu inak, na dobu určitú, do 31.10.2021. 
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1. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17, Košická 2005/10 Mgr. Daniele Michlíkovej 

a Vladislavovi Michlíkovi, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o trojčlennú rodinu a nie je v jej 

možnostiach riešiť bytovú situáciu inak 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 17, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcom Mgr. Daniele Michlíkovej 

a Vladislavovi Michlíkovi, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, 

do 30.9.2023. 

 

 

 

2. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18, Košická 2005/10 Dr. Jozefovi Lampartovi 

s manželkou Slávkou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o trojčlennú rodinu a nie je v jej možnostiach riešiť 

bytovú situáciu inak 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 18 Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Dr. Jozefovi Lampartovi 

s manželkou Slávkou, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 

30.9.2023. 
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3. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19, Košická 2005/10 Bronislave Šoltésovej 

s manželom Milanom, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o trojčlennú rodinu a nie je v jej možnostiach riešiť 

bytovú situáciu inak 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 19, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Bronislave Šoltésovej 

s manželom Milanom, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 

30.9.2023. 

 

 

 

4. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20, Košická 2005/10 Jánovi Režňákovi, trvale 

bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 

že nie je v jeho možnostiach riešiť bytovú situáciu inak 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 20, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Režňákovi, trvale 

bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.9.2023. 
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5. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21, Košická 2005/10 Jozefovi Birošíkovi 

s manželkou Lenkou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o štvorčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach 

riešiť bytovú situáciu inak 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 21, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Birošíkovi 

s manželkou Lenkou, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 

30.9.2023. 

 

 

 

6. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22, Košická 2005/10 Mgr. Janke Bartošovej 

s manželom Jánom, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o štvorčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach 

riešiť bytovú situáciu inak 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 22, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Janke Bartošovej 

s manželom Jánom, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 

30.9.2023. 
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7. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23, Košická 2005/10 Mgr. Janke Lackovej,  

trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným osobitného zreteľa z 

dôvodu, že ide o dvojčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 23, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Janke Lackovej, trvale 

bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.9.2023. 

 

 

 

8. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24, Košická 2005/10 Ing. Kataríne Brejčákovej, 

trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným osobitného zreteľa z 

dôvodu, že nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 24, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Ing. Kataríne Brejčákovej, 

trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.9.2023. 
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9. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25, Košická 2005/10 MUDr. Martine Ostricovej, 

trvale bytom 1. mája 284, Klenovec je prípadom  hodným osobitného zreteľa z dôvodu,  

stabilizácie lekárky interného oddelenia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, n.o. 

Huncovská 42 v Kežmarku. 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 25, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi MUDr. Martine Ostricovej, 

trvale bytom  1. mája 284, Klenovec,  na dobu určitú, do 30.9.2023. 

 

 

 

10. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26, Košická 2005/10 Stanislavovi Dzurenkovi 

s manželkou Máriou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o trojčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach riešiť 

bytovú situáciu inak. 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 26, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Stanislavovi Dzurenkovi 

s manželkou Máriou, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 

30.9.2023. 
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11. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 28, Košická 2005/10 Eve Dlugošovej, trvale 

bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 

že ide o štvorčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 

 s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 28, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Eve Dlugošovej, trvale bytom  

Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.9.2023. 

 

 

 

12. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29, Košická 2005/10 Ing. Jozefovi Martančíkovi 

a Zlatici Martančíkovej, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o štvorčlennú rodinu a nie je v ich 

možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 

 s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 29, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Ing. Jozefovi Martančíkovi 

a Zlatici Martančíkovej, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 

30.9.2023. 
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13. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 30, Košická 2005/10 Silvii Gemzovej s manželom 

Róbertom, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným osobitného 

zreteľa z dôvodu, že ide o štvorčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú 

situáciu inak. 

 s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 30, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Silvii Gemzovej s manželom 

Róbertom, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.9.2023. 

 

 

 

14. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31, Košická 2005/10 Mgr. Eve Raffajovej, trvale 

bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 

že ide o štvorčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 

 s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 31, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Eve Raffajovej, trvale 

bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.9.2023. 
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15. 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 32, Košická 2005/10 MUDr. Serhyimu Rakovi 

s manželkou Alisou, trvale bytom Košická 2005/10, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dvojčlennú rodinu a nie je v ich možnostiach riešiť 

bytovú situáciu inak. 

 s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 32, Košická 2005/10 v Kežmarku nájomcovi MUDr. Serhyimu Rakovi 

s manželkou Alisou, trvale bytom  Košická 2005/10, Kežmarok,  na dobu určitú, do 

30.9.2023. 

 

 

 

16. 
 

Návrh  na  uznesenie. 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu Priekopa 2322/59A Vladimírovi Oračkovi 

s manželkou Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok je prípadom  

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným 

dieťaťom a nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.  

 s c h v a ľ u j e 

nájom bytu Priekopa 2322/59A v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi Oračkovi 

s manželkou Marcelou, trvale bytom  Priekopa 2322/59A, Kežmarok,  na dobu určitú, 

do 31.10.2021. 
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17. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 Jánovi Brijovi 

s manželkou Editou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok je prípadom  

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi deťmi a nie je v ich 

možnostiach riešiť bytovú otázku situáciu inak. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11, Kežmarok nájomcovi Jánovi Brijovi 

s manželkou Editou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok,  na dobu určitú, 

do 31.10.2021.                                                                 
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Dôvodová správa 

        Dňa 31.10.2020 končí nájomná zmluva Ivete Ničpanovej. Ide o žiadateľku, ktorá tvorí 

rodinu s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom 

byte č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku. 

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 

bezbariérového  bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku na dobu určitú, 

do 31.10.2021 pre Ivetu Ničpanovú, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok, z dôvodu,  

že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá 

v súčasnosti býva v bezbariérovom byte č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4 

v Kežmarku a nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.  

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

 

1. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 

2595/4 v Kežmarku Ivete Ničpanovej,  trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok je 

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

s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom byte 

č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku a nie je v jej možnostiach riešiť 

bytovú situáciu inak. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom 

bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4, Kežmarok Ivete  

Ničpanovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2021. 

 

 

 

 

34/2 

 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 

         Dňa 30.11.2020 končí nájomná zmluva  Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou.  

Ide o rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom byte 

č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku.  

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 

bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku na dobu určitú, 

do 31.10.2021 pre Antona Hrica s manželkou Magdalénou, trvale bytom Weilburská 2550/13, 

Kežmarok, z dôvodu, že ide  o rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti 

býva v bezbariérovom byte č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku a nie je 

v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

 

2. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 

2550/13 v Kežmarku Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom 

Weilburská 2550/13,  Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že 

ide o rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom 

byte č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku a nie je v ich možnostiach 

riešiť bytovú situáciu inak. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom 

bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok 

Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Weilburská 2550/13, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2021. 
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Dôvodová správa 

          Dňa 31.12.2020 končí nájomná zmluva Ivane Šlosárovej. Ide o osamelú matku 

s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom byte č. 1 

v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku. 

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 

bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku na dobu 

určitú, do 31.10.2021 pre Ivanu Šlosárovú, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok 

z dôvodu,  že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti 

býva v bezbariérovom byte č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku a nie je 

v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.  

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

 

3. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku Ivane Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 

2527/1B,  Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú 

matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom 

byte č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku a nie je v jej možnostiach 

riešiť bytovú situáciu inak. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom 

bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok 

Ivane Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, na dobu určitú, do 

31.10.2021. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 

          Dňa 31.12.2020 končí nájomná zmluva Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou. Ide 

o rodinu so štyrmi deťmi, ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom byte č. 15 v bytovom 

dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku.  

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom 

bezbariérového bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská  2527/1C v Kežmarku na dobu 

určitú, do 31.10.2021 pre Marcela Neupauera s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 

2527/1C, Kežmarok z dôvodu,  že ide  o rodinu so štyrmi deťmi, ktorá v súčasnosti býva 

v bezbariérovom byte č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku a nie je 

v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

 

4. 

 

Návrh  na  uznesenie. 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bezbariérového bytu č. 15 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou, trvale 

bytom Lanškrounská 2527/1C,  Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa 

z dôvodu, že ide o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva 

v bezbariérovom byte č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku a nie 

je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje 

žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bezbariérového bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok 

Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2021. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 

      Lenka Jašňáková, trvale bytom Hlavná 621/4, Lendak požiadala mesto Kežmarok o 

prenájom  mestského nájomného bytu. Ide o vdovu so štyrmi nezaopatrenými deťmi, ktorá 

býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť jej bytovú 

situáciu. 

Mesto  Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 1 

v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku na dobu určitú, do 31.10.2021 pre Lenku 

Jašňákovú, trvale bytom Hlavná 621/4, Lendak, z dôvodu, že ide o vdovu so štyrmi 

nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je 

potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu. 

Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

 

 

5. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 

v Kežmarku Lenke Jašňákovej, trvale bytom Hlavná  621/4, Lendak je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o vdovu so štyrmi nezaopatrenými deťmi, 

ktorá býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť 

jej bytovú situáciu. Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom 

bezbariérového bytu od osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, Lenke Jašňákovej, 

trvale bytom Hlavná 621/4, Lendak, na dobu určitú, do 31.10.2021. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 

      Ivana Malinovská s druhom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok požiadala 

mesto Kežmarok o prenájom trojizbového mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľku, ktorá 

tvorí rodinu s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v dvojizbovom 

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

je pre štvorčlennú rodinu už nepostačujúci. 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 15 

v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku na dobu určitú do 31.10.2023 pre Ivanu 

Malinovskú, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok z dôvodu, že ide o žiadateľku, 

ktorá tvorí rodinu s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v 

dvojizbovom mestskom nájomnom byte č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

v Kežmarku, ktorý je pre štvorčlennú rodinu už nepostačujúci. 

 

 

6. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2224/12 

v Kežmarku Ivane Malinovskej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, je 

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

s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v dvojizbovom 

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

ktorý je pre štvorčlennú rodinu už nepostačujúci. 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok, Ivane Malinovskej, 

trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 

      Michaela Jasenčáková s manželom Daliborom, trvale bytom Weilburská 2550/11, 

Kežmarok požiadali mesto Kežmarok o prenájom trojizbového mestského nájomného bytu. 

Ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v dvojizbovom 

mestskom nájomnom byte č. 23 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku, ktorý je 

pre trojčlennú rodinu nepostačujúci. 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 9 

v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku na dobu určitú, do 30.6.2022 pre Michaelu 

Jasenčákovú s manželom Daliborom, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok z dôvodu, 

že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v dvojizbovom 

mestskom nájomnom byte č. 23 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku, ktorý je 

pre trojčlennú rodinu nepostačujúci. 

 

 

7. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku 

Michaele Jasenčákovej s manželom Daliborom, trvale bytom Weilburská 2550/11, 

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

nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v dvojizbovom mestskom nájomnom 

byte č. 23 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku, ktorý je pre trojčlennú 

rodinu nepostačujúci. 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok, Michaele Jasenčákovej 

s manželom Daliborom, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok, na dobu určitú, 

do 30.6.2022. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 
        Jozef Bafia s družkou, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok požiadali mesto 

Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu 

s družkou a jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach 

spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.  

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 16 

v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku na dobu určitú, do 30.11.2023 pre 

Jozefa Bafiu, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý 

tvorí rodinu s družkou a jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených 

podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.  

 

 

 

8. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

v Kežmarku Jozefovi Bafiovi, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu s družkou 

a jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach spoločne 

s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Jozefovi Bafiovi, 

trvale bytom Petžalská 1642/20, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 
        Mgr. Anna Ferenová, trvale bytom Chminianska Nová Ves 35 požiadala mesto 

Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o osamelú matku s jedným 

nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch v Kežmarku, čo je finančne 

veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok financií nemôže vyriešiť.  

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 23 

v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku na dobu určitú, do 31.10.2023 pre Mgr. 

Annu Ferencovú, trvale bytom Chminianska Nová Ves 35 z dôvodu, že ide o  osamelú matku 

s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch v Kežmarku, čo je 

finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok financií nemôže vyriešiť.  

 

 

 

9. 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Weilburská 2550/11 

v Kežmarku Mgr. Anne Ferencovej, trvale bytom Chminianska Nová Ves 35 je 

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

nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch v Kežmarku, čo je 

finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok financií nemôže vyriešiť. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 23 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok, Mgr. Anne 

Ferencovej, trvale bytom Chminianska Nová Ves 35,  na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

Predkladá:  

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku 
 

 

Na rokovanie dňa: 15.10.2020 
 

 

K bodu programu: 35 

Názov materiálu: Návrh na prenájom objektu na Slavkovskej 2519/47A 

v Kežmarku pre rodinu Petra Škovrana s manželkou  na 

účely sociálneho ubytovania.                                                                   

                                        

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  
Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých poslancov 

 

  

Počet strán materiálu: 2 
 

Prílohy  k ZM:  

 

 

 

- žiadne 

 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

JUDr. Oľga Kantorková 

vedúca oddelenia 

                                                                                 

                 

 

 



 

 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Dôvodová správa 
      Peter Škovran s manželkou Martinou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok 

požiadal mesto Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o rodinu so šiestimi 

nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v jednoizbovom mestskom nájomnom byte č. 

21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku, ktorý je pre osemčlennú rodinu 

nepostačujúci. 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva 28.9.2020 : Komisia 

po prerokovaní odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom objektu na 

Slavkovskej 2519/47A v Kežmarku na účely sociálneho ubytovania, na dobu určitú, do 

31.10.2021, pre Petra Škovrana s manželkou Martinou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok z dôvodu, že ide o rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva 

v jednoizbovom mestskom nájomnom byte č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

v Kežmarku, ktorý je pre osemčlennú rodinu nepostačujúci. 

 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že prenájom objektu na Slavkovskej 2519/47A v Kežmarku na 

účely sociálneho ubytovania Petrovi Škovranovi s manželkou Martinou, trvale bytom 

Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že 

ide o rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v jednoizbovom 

mestskom nájomnom byte č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku, 

ktorý je pre osemčlennú rodinu nepostačujúci. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom objektu na Slavkovskej 2519/47A, Kežmarok na účely sociálneho ubytovania 

Petrovi Škovranovi s manželkou Martinou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2021,  za nájomné vo výške  73 eur/mesiac. 
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           Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

Predkladá:  

 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku  

Na rokovanie dňa: 15.10.2020  

 

 

K bodu programu: 36 

Názov materiálu: 

 

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – plechová 

garáž na ulici Vyšný mlyn do správy rozpočtovej 

organizácie mesta – Zariadenie pre seniorov a Zariadenie 

opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová  správa 

2. Návrh na uznesenie 

 

  
Potrebné na schválenie: Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 

 

Počet strán materiálu: 

Prílohy k ZM: 
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Dôvodová správa: 

 

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, Kežmarok je 

správcom motorového vozidla s izotermickou úpravou Citroen JUMPY FURGON M BLUE 

HDI 150 určeného na rozvoz obedov seniorom v meste Kežmarok, bezplatne zvereného do jeho 

správy na dobu neurčitú. Predmetné motorové vozidlo v súčasnosti parkuje v plechovej garáži 

vo vlastníctve mesta, nachádzajúcej sa na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku, na pozemku C KN 

parc.č. 1417.  Vzhľadom na to, že Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 

nedisponuje garážou, v ktorej  by vozidlo mohlo parkovať, požiadalo o zverenie do správy 

nehnuteľného majetku mesta Kežmarok - plechovej garáže (č.2) na ulici Vyšný mlyn 

v Kežmarku, na pozemku C KN parc.č. 1417,  o výmere 17 m2,  za účelom parkovania 

predmetného motorového vozidla naďalej.  

 

 

Návrh  na  uznesenie  

 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

bezplatné zverenie nehnuteľného majetku mesta - plechovej garáže č.2,  na pozemku C KN 

parc.č. 1417, na ulici Vyšný mlyn v Kežmarku,  inv.č. BU00161, o výmere 17 m2, 

v obstarávacej cene 185,06 eur a zostatkovej cene 0 eur, do správy rozpočtovej  organizácie 

mesta Kežmarok Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,Vyšný mlyn 13, 

Kežmarok,  IČO : 00691852,  za účelom parkovania motorového vozidla určeného na rozvoz 

obedov seniorom v meste Kežmarok, zvereného do správy Zariadenia pre seniorov a Zariadenia 

opatrovateľskej služby,Vyšný mlyn 13, Kežmarok, na dobu neurčitú.  
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Dôvodová správa: 
 
Mesto Kežmarok je v zmysle  zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zodpovedné za rozvoj svojho 
územia  a skvalitnenie života v meste.  Na obdobie  rokov  2014 – 2020, ktoré sa  kryje  s programovým 
obdobím,  mesto  realizovalo  rozhodnutia  v zmysle  platného  Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja (ďalej len PHSR) mesta Kežmarok  2014 -2020.  Strategický strednodobý  plánovací  dokument  
typu  je potrebný pre  ďalší mestský rozvoj  a aj pre nasledujúce programové obdobie  2021 -2027.  
Podľa  dostupných  informácií, sa  ale  forma  a metodika pre najbližšie programové obdobie  bude 
meniť,  a hovorí sa o nových typoch  strategických dokumentov  tzv. Integrovaných územných 
stratégiách /IUS/,  ktoré sa na úrovni štátu a vyšších  územných celkov začínajú  formovať, a to  
metodicky a legislatívne. Dnes  ešte  neexistuje  presne stanovená forma  , metodika  ani  legislatívna  
opora pre  IUS-y, a preto  v tomto období  je  potrebné počkať  na to, ako si  to  Programové obdobie  
2021 -2027  zadefinuje.  Neodporúčame,  sprcovávať nový dokument  PHSR  podľa  pôvodnej,  
metodiky, nakoľko  by  výsledok  takto dosiahnutý nemusel plniť  po formálnej  stránke  úlohy   
strategického  plánovacieho  dokumentu  pre potreby  čerpania  eurofondov  a realizácie projektov.  
 
Zároveň  bol  PHSR mesta Kežmarok na roky 2014 -2020  nastavený dostatočne ambiciózne  na to, aby  
sme  mohli  zodpovedne prehlásiť,  že  sa  všetko  nepodarilo  splniť. Ešte nejaký čas  tento dokument  
môže  byť  strategickým strednodobým plánom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.   
Preto navrhujeme,  aby  sa   platnosť PHSR mesta Kežmarok  predĺžila  uznesením  MSZ  v Kežmarku  
o maximálne dva roky.  Za  toto obdobie bude   jasné  ako v strednodobom plánovacom procese  
samospráv postupovať  ďalej, a zároveň  je  súčasný dokument  po vecnej stránke  stále  možným 
podkladom pre  prijímanie rozhodnutí   a realizáciu  rozvojových projektov. 
Tiež navrhujeme zmenu  názvu  programového dokumentu  na: 
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 2014 – 2022.“ 
 

 
Návrh na uznesenie:  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
s c h v a ľ u j e    
 
predĺženie platnosti  Programu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok  na 
roky 2014 - 2020  do  31.12.2022 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
s c h v a ľ u j e    
 
zmenu názvu dokumentu Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok  
na roky 2014 – 2020 na nový názov Program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 
Kežmarok  na roky 2014 - 2022  
 


