
M E S
 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 

 

 

 

Predkladá   :  

 
 

Primátor

 

 

Na rokovanie dňa: 27.04

 
 

K bodu programu: 2.  

Názov materiálu: Určenie  návrhovej 

zápisnice a

Mestského zastupiteľstva v

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa.

2. Návrh na uznesenie.

 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných

Počet strán materiálu:   3 

 
Prílohy  k ZM:  

 
 

- 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
Primátor mesta  Kežmarok

 

 
 
                                                                                

                      

 

 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku 

Primátor 

4.2017  

Určenie  návrhovej a volebnej komisie, overovateľov 

zápisnice a zapisovateľky a schválenie programu 

Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

. Dôvodová   správa. 
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Pre   potreby  rokovania  MsZ je potrebné  zvoliť  alebo určiť  dočasné   orgány  a funkcie . 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    
 p. poslankyňu  Martu Sabolovú   
 p. poslankyňu  Veroniku  Havírovú   
 

v o l í  do volebnej komisie 
 p. poslanca  Jozefa Matiu  za  predsedu  komisie 
 p. poslanca  Jána Holovu za  člena  komisie 
 p. poslanca  Vladimíra Škáru   za  člena  komisie 
 

b e r i e     n a      v e d o m i e     
-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 
p. poslanca  Ladislava Jendrejčáka   

 p. poslankyňu  Miroslavu Muncnerovú   
 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 
 p. Veroniku Klukošovskú 
 

 

Pre   potreby  rokovania  MsZ je potrebné  schváliť program  zasadnuti MsZ. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

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

1. Otvorenie. 
2. Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky a schválenie 

programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. 
4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017, ktorým sa mení VZN č. 17/2015, v znení VZN 

č.21/2015 a VZN č.1/2016 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo  
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017  
6. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

zo zdrojov EÚ na projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl (Vybavenie 
odborných     učební) 

7.  Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
zo zdrojov EÚ na projekt: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy v rámci stavby:  Most 
SEVER 
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8.   Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok  
zo zdrojov EÚ na projekt: Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry (Cesta okolo 
historického centra) 

9.   Návrh na odpredaj parcely číslo KN-C 6673/3 a parcely číslo KN-E 6673 , k.ú. Kežmarok pre    
  TOREAL, s.r.o., Pradiareň, Kežmarok 

10. Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok   - miestne komunikácie 
11. Návrh na prenájom nebytových priestorov  

a/ v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre Nemocnicu Poprad, a.s. Banícka 803/28. 
b/ bufet na letnom kúpalisku – MsKS Kežmarok. 

12.  Návrh na prenájom pozemkov: 
a/ pozemku KN-C 2187 záhrady, časť 3 na ul. Pod Traťou v Kežmarku pre Vieru Matejovskú trvale 
bytom Pod traťou 8, Kežmarok. 

  b/ časti  pozemku KN-C 2187, záhrady, časť 2, na ul. Pod Traťou v Kežmarku pre Bc. Michala Kriška     
  trvale bytom Pri zástavke 942/8, Kežmarok. 

13.  Návrh na opakovaný nájom bytov -  bytový dom Gen. Štefánika 1049/14 – byt č. 5,9,25,27,29,31; 
bytový  dom Košická 2466/5, byt č. 5; bytový dom Košická 2485/13, byt č. 10 

14.  Návrh na zriadenie vecného bremena – VSD, a.s. Košice   
- stavba „Kežmarok - úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia"  
- stavba  „Kežmarok, Meštiansky dom - SO 01 Rozšírenie NN siete"  

15.  Rôzne 
16.  Interpelácie 
17.  Záver  
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

v Kežmarku 

Hlavný kontrolór mesta                                                                                          

 

27.04.2017  

 
 

  3. 

 

Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení  prijatých 

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku k

13.04.2017  za kontrolované obdobie

a predchádzajúce obdobia  
 

1. Návrhy na uznesenia   

 

 

- Nadpolovičná  väčšina prítomných 

 

 

 
-  

 JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
Hlavný kontrolór mesta Kežmarok  

 
   

 

 

 

 

 

                        

K 

estského zastupiteľstva 

                                                                                          

Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení  prijatých 

Kežmarku ku dňu 

za kontrolované obdobie roka 2017 



M E S
 

 

 

 

 

Stavu plnenia uznesení 

______________________________________________________________________
  

Rok 2009 : 
 Stav k 13.04.2017 : 

- V priebežnom plnení
V tomto prípade bola uznesením

Kežmarok na LV č. 204 do maj

Kežmarok. Vykonaniu právneho úkonu však bráni uznesenie o

Okresného súdu Kežmarok a

scudzovania predmetu kúpy a

 
Rok 2010 : 
Stav k 13.04.2017 : 

- V priebežnom plnení

V tomto prípade bol z dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 

odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok v

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

doposiaľ ukončená.  

 

Rok 2013 : 

Stav k 13.04.2017 : 

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

Kežmarok – Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kež

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

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

trasou cyklotrasy mesto uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a

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

zapísať geometrický plán. Na veci sa stále pracuje. 

 

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

417/2, KN-E 6603, KN

podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch 

distribučná, a.s. Košice,

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

výzvy doposiaľ predložený a
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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  13.04.2017 
______________________________________________________________________

priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 23 

tomto prípade bola uznesenímMsZ schválená kúpa pozemku evidovaného v

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

Kežmarok. Vykonaniu právneho úkonu však bráni uznesenie o predbežnom opatrení  

Okresného súdu Kežmarok a Krajského súdu v Prešove spočívajúce v

scudzovania predmetu kúpy a to v dôsledku prebiehajúceho súdneho sporu. 

priebežnom plnení zostáva 1 uznesenie: č. 247 

dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 

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

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

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

tomto prípade mesto schválilo odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy 

Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kež

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

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

trasou cyklotrasy mesto uzavrelo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a

dôvodov na strane vlastníkov pozemkov sa doposiaľ nemohol dať 

zapísať geometrický plán. Na veci sa stále pracuje.  

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN

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

podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - 

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

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

výzvy doposiaľ predložený a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať. 
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schválená kúpa pozemku evidovaného v k.ú. 

etku mesta od vlastníka Poľnonákup Tatry a.s. 

predbežnom opatrení  

Prešove spočívajúce v zákaze 

dneho sporu.  

dôvodu  majetkovoprávneho usporiadania pozemku schválený 

k.ú. Malý Slavkov. Právny 

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

14,150,199 

tomto prípade mesto schválilo odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy 

Spišská Belá podľa projektovej dokumentácie stavby Cyklotrasa Kežmarok 

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

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

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

dôvodov na strane vlastníkov pozemkov sa doposiaľ nemohol dať 

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

k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby 

 Východoslovenská 

musí podľa zmluvy doložiť  

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

preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  
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Uznesenie č. 199 

MsZ schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-C 513/1 (KN-
E 71/3), k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 
na slúžiacom pozemku - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice ( IČO 36 599 361 ), 
pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na zriedenie 
vecného bremena, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený 
a preto sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  
 
Rok 2014 : 

 Stav k 13.04.2017 : 
- V priebežnom plnení zostáva  6   uznesení: č. 96 , 206, 207, 208, 209,  283,  

 
Uznesenie č. 96  
Msz schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 82 m2 
pričlenenej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/184 záhrada o výmere 82 m2 , a časť 
parcely KN-E 2418/1 diel „4“ o výmere 57 m2 pričlenenej do novovytvorenej parcely 
KN-C 1995/185 záhrada o výmere 57 m2 , podľa geometrického plánu č.37/2014, 
k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 146/14, pre Zlatu Brijovú, trvale bytom 
Pod lesom 25, Kežmarok za cenu 5,- eur/m2 . 
Uznesenie doposiaľ nesplnené z dôvodu nesplnenia podmienok zo strany kupujúcej.  
 
Uznesenie č. 206 
MsZ schválilo odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 623 ostatná plocha o výmere 10 
m2 a časti parcely KN-E 116/1 zastavaná plocha o výmere 10 m2 k.ú. Kežmarok pre 
Východoslovenskú distribučnú a.s., Mlynská 31 , Košice ( IČO 36599361), pričom 
pričom VSD, a.s. Košice musí podľa zmluvy doložiť  geometrický plán na odčlenenú 
časť pozemku, pričom tento GP nebol ani na viaceré výzvy doposiaľ predložený a preto 
sa toto uznesenie nemohlo zrealizovať.  
 
Uznesenie č. 207 

MsZ v Kežmarku schválilo  bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 
623, KN-C 3219, KN-C 3296/6 KN-E 1161/1, KN-E 6777/5, KN-E 6576/3. KN-E 
1383/2, KN-E 6641/1, KN-E 1176/2, KN-E 1172/3, - k.ú. Kežmarok v prospech 
vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - 
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, 
 
Uznesenie č. 208 

MsZ v Kežmarku schválilo bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 
3296/6, KN-E 6641/1, KN-E 1199, KN-E 6641/2, KN-E 1200, KN-E 2381 k.ú. 
Kežmarok a k.ú. Ľubica v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 
na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, 
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Uznesenie č. 209 

Msz v Kežmarku schválolo  bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-E 
1850/1, KN-E 6761/1, KN-E 6545/2, KN-E 6740/101, KN-E 6740/301, KN-E 6548/2, 
KN-E 6548/1, KN-E 6552/203, KN-E 6751/401, KN-E 6552/202,KN-E 6552/101, KN-
E 2020/2 k.ú. Tatranská Lomnica v prospech vlastníka stavby na slúžiacich pozemkoch 
-Mesto Vysoké Tatry,  
Vo všetkých troch prípadoch musí oprávnený  podľa zmluvy doložiť  geometrický plán 
na zriedenie vecného bremena, pričom tieto  GP neboli ani na viaceré výzvy doposiaľ 
predložené a preto sa tieto  uznesenia nemohli zrealizovať.  
 
Uznesenie č. 283 
MsZ schválilo zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-E 6727/2 ostatná plocha, 
k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby STL.rozvodu plynu na slúžiacom pozemku , 
Jozef Galica bytom Spišské Hanušovce 175, v súvislosti so stavbou : „Krematórium 
Kežmarok, ul. Slavkovská „ s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok.  
Predmetné uznesenie nebolo doposiaľ možné splniť pretože vec je stále v štádiu 
stavebného konania. 

  
Rok 2015 : 
Stav k 13.04.2017 : 

- V priebežnom plnení zostáva  12   uznesení: č. 20,119,120, 172,173,174,175, 

253, 255, 308, 356, 357. 
 

Uzneseniami č. 20, 119, 173, 174, 175, 255, MsZ schválilo v zmysle zákona 
o energetike bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel vo vlastníctve mesta  
v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch 
- Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, pričom VSD, a.s. Košice musí podľa 
zmluvy doložiť  geometrický plán na zriedenie vecného bremena, pričom tieto GP 
neboli ani na viaceré výzvy doposiaľ predložené a preto sa tieto  uznesenia nemohli 
doposiaľ zrealizovať.  

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

súbjektom, ktoré musia podľa zmluvy doložiť  geometrický plán, pričom tieto GP 
neboli ani na viaceré výzvy doposiaľ predložené.  

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

mesta, ktoré z objektívnych príčin neboli doposiaľ zrealizované.  
Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnené 1 uznesenie.   
 
Rok 2016 : 

Stav k 13.04.2017 : 
- V priebežnom plnení zostáva  21   uzneseni: č. 39, 41,  53, 54, 55, 58, 59, 60, 

76, 83, 85, 111, 144, 184, 202, 204, 268, 303, 338, 381, 397.   
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Rok 2017 : 

Stav k 13.04.2017 : 
V priebežnom plnení zostáva  10  uznesení: č. 18, 19, 20, 21, 22, 26, 52, 58, 59, 60. 
 
Od posledného zasadnutia MsZ bolo splnených 13 skôr prijatých uznesení, 
v priebežnom plnení ostáva aj časť uznesení prijatých na poslednom zasadnutí MsZ.   
 

Aj priebežne plnenie ostatných uznesení MsZ od roku 2011 je podmienené 
objektívnymi okolnosťami, ktoré musia nastať, aby mohli byť tieto uznesenia splnené. 
Jedná sa  o uznesenia najmä oddelenia majetkoprávneho a správy majetku, oddelenia 
územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, oddelenia projektov 
a verejného obstarávania a ekonomického oddelenia, ktoré sú často vzájomne 
podmienené a spolu súvisia,  ich plnenie závisí v mnohých prípadoch okrem iného aj od 
právoplatných rozhodnutí iných orgánov štátnej správy, ako aj iných subjektov a ich 
plnenie ovplyvňujú taktiež časté zmeny právnych predpisov a z toho vyplývajúce rôzne 
obmedzenia a povinnosti vyplývajúce z týchto zmien, ktoré priamo súvisia s plnením 
prijatých uznesení.  
 
 
 
Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  13.04.2017,  za 

kontrolované obdobia roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kežmarku, dňa 13.04.2017 
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  
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Dôvodová správa    
Súčasný stav: 
 
 

    
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku (ďalej len „MsZ“) dňa 
26.3.2015 prijalo  všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„VZN“)  č.  17/2015,  4.6.2015 VZN č. 21/2015 a 31.5.2016 
ktorými bol schválený trhový  poriadok pre príležitostné trhy 
festival Európske ľudové remeslo. 
   
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Organizačný výbor EĽRO na svojom zasadnutí prerokoval  
doterajšie vstupné stanovené VZN č.1/2016, ktoré bolo 
nasledovné:  
Dospelí                                       8 eur/deň/osoba 
Deti a mládež od 120 cm výšky do 18 rokov  5 eur/deň/osoba 
Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S  a osoby do 120 cm výšky 0 eur 
Dospelí v predpredaji                                       5 eur/deň/osoba 
Trojdňový neobmedzený vstup                8 eur/osoba 
Vstupné pri hromadnom zakúpení  

- viac ako  1000 ks   zľava 20 % z ceny vstupného 
- viac ako 300 ks      zľava 10 % z ceny vstupného“ 

 
V záujme zjednodušenia výberu vstupného navrhuje 
organizačný výbor upraviť vstupné nasledovne: 
Dospelí                                       10 eur/osoba 
Deti a mládež od 120 cm výšky do 18 rokov  5 eur/osoba 
Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S  a osoby do 120 cm výšky 0 eur 
Dospelí v predpredaji                                       8 eur/osoba 
Vstupné pri hromadnom zakúpení  

- viac ako  1000 ks   zľava 20 % z ceny vstupného 
- viac ako    300 ks   zľava 10 % z ceny vstupného 

  
  
  

 
Pripomienky 

subjektov: 
 

 
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 
 

Organizačný výbor EĽRO odporúča mestskému 
zastupiteľstvu predložený návrh schváliť. 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou. 
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Vlastný návrh  materiálu: 
  
v návrhu na uznesenie 

 

 
 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
Návrh  na  uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. ...../2017, ktorým sa mení VZN 
č. 17/2015, v znení VZN č. 21/2015 a VZN č. 1/2016 Trhový poriadok - príležitostné trhy 
festival Európske ľudové remeslo. 
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N á v r h 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  .../2017, 

ktorým sa mení VZN č. 17/2015,  v znení VZN č.21/2015 a VZN č.1/2016 

Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1  a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 5 ods.1 zákona č.178/1998 Z.z. o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja“ a o zmene a doplnení zákona  
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 
 

Čl. I. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015, v znení VZN č. 21/2015 a VZN č.1/2016 Trhový 
poriadok – príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo sa mení takto: 
 
 
V Článku 4 ods. 3  znie: 
„3. Vstupné pre návštevníkov príležitostného trhu – festival Európske ľudové remeslo: 
 
Dospelí        10 eur/osoba 
Deti a mládež od 120 cm výšky do 18 rokov     5 eur/osoba 
Dospelí nad 62 rokov, ŤZP-S  a osoby do výšky 120 cm    0 eur 
Dospelí v predpredaji         8 eur/osoba  
Vstupné pri hromadnom zakúpení    

- viac ako  1000 ks      zľava 20 % z ceny vstupného 
- viac ako 300 ks       zľava 10 % z ceny vstupného 

Predpredaj končí deň pred začatím podujatia.      
 

Čl. II. 
 
1) Návrh VZN  č. ........./2017, ktorým sa mení   VZN č. 17/2015, v znení VZN č.21/2015 
a 1/2016, bol vyvesený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok  na 
pripomienkovanie dňa  11.04.2017 a zvesený dňa .....................  
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa ................ uznesením  č. 
......../2017.  
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3) VZN č. ....../2017, ktorým sa mení VZN č. 17/2015 v znení VZN č.21/2015 a VZN č.1/2016, 
nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
4) VZN  č. ......./2017, ktorým sa mení VZN č. 17/2015 v znení VZN č. 21/2015 a VZN č. 
1/2016, bolo vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok  
dňa..................... a zvesené dňa ..........................  
 
 
 
 
 
 
 
 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
        primátor mesta   
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

 
 
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2017 bol schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 370/2016 
dňa 14. 12. 2016. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovým 
opatrením č. 1/2017 – účelové zdroje, rozpočtovým opatrením 
č. 1/2017 - MsZ schváleným uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Kežmarku č. 11/2017 a rozpočtovým 
opatrením č. 2/2017 - MsZ schváleným uzneseniami  
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 41-45/2017. 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

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

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa. 
 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 
 

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

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa. 
 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva: 

1) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017,  
okrem zvýšenia rozpočtu prvku 1.2.3 o bežné finančné 
prostriedky určené na projekt City Card, kde sa 
členovia komisie pri hlasovaní zdržali. Členovia 
komisie na svojom zasadnutí dňa 10. 04. 2017 
neprerokovali zvýšenie rozpočtu prvku 2.1.5 o čiastku 
7 000 €, ktorá je v návrhu určená na vyhotovenie 
PaPD v prípade záverov výpočtu hladinového režimu, 
kedy bude nutné stavebno-technické zabezpečenie 
brehu toku. 
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2) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť zvýšenie bežného príspevku pre 
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 
2017 o čiastku 187 000 €. 

3) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť kapitálový príspevok pre 
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 
2017 v čiastke 85 000 €, ktorý je v čiastke 75 000 € 
určený na rekonštrukciu chodníka M. Lányiho (Bažant 
1.etapa) a v čiastke 10 000 € na prestavbu letného 
kúpaliska.  

4) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v 
roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov  
určených na rekonštrukciu terás MŠ Kuzmányho, 
ktoré sú využívané ako telocvične. 

5) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v 
roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov 
určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice na 
Kostolnom námestí 43, Kežmarok. 

6) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v 
roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov  
určených na výstavbu cyklistických komunikácií 
v Euroregióne TATRY – okolo historického centra 
mesta Kežmarok. 

7) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v 
roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov 
určených na revitalizáciu detského ihriska na sídlisku 
Záhradná, Kežmarok. 

8) Komisia financií, správy majetku a lesného 
hospodárstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v 
Kežmarku schváliť vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v 
roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov 
určených na bleskozvod v objekte MsÚ na Ul. MUDr. 
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Alexandra 30, Kežmarok. 
 

 
   
Vlastný návrh  materiálu: 
 

Návrh na rozpočtové opatrenie je spracovaný v súlade s §14 ods. 2 zákona  
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov.  
Bližšia špecifikácia zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým 
opatrením č. 3/2017 je uvedená podľa požiadaviek jednotlivých subjektov 
rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.  

 
Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový  
rozpočet mesta ostáva vyrovnaný vo výške 20 739 168 €.  
 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej 
časti návrhu. 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ: /poznamenať kto podal a či prešiel/ 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 

 

Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017 podľa predloženého návrhu. 
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného príspevku pre 
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 o čiastku 187 000 €. 
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Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje kapitálový príspevok pre 
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 v čiastke 85 000 €, ktorý je 
v čiastke 75 000 € určený na rekonštrukciu chodníka M. Lányiho (Bažant - 
1.etapa) a v čiastke 10 000 € na prestavbu letného kúpaliska.  
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  schvaľuje  vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie 
kapitálových výdavkov  určených na rekonštrukciu terás MŠ Kuzmányho, ktoré 
sú využívané ako telocvične. 
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie 
kapitálových výdavkov určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice na 
Kostolnom námestí 43, Kežmarok. 
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie 
kapitálových výdavkov  určených na výstavbu cyklistických komunikácií 
v Euroregióne TATRY – okolo historického centra mesta Kežmarok. 
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie 
kapitálových výdavkov určených na revitalizáciu detského ihriska na sídlisku 
Záhradná, Kežmarok. 
 
Návrh  na  uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných 
prostriedkov z rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie 
kapitálových výdavkov určených na bleskozvod v objekte MsÚ na Ul. MUDr. 
Alexandra 30, Kežmarok. 
 



údaje sú uvádzané v €

Schválený 

rozpočet 

bežných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Bežné príjmy 

mesta po 

zmene 

rozpočtu

Bežné príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Bežné príjmy

mesta a RO

Schválený 

rozpočet 

bežných 

výdavkov 

mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Bežné výdavky 

mesta 

po zmene 

rozpočtu

Bežné výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Bežné 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

bežného

rozpočtu

13 392 190 0 0 13 320 13 405 510 783 100 14 188 610 7 271 165 35 929 4 250 209 000 7 520 344 6 565 310 14 085 654 102 956

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Kapitálové 

príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

príjmy

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

výdavkov 

mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Kapitálové 

výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

kapitálového

rozpočtu

1 674 080 0 0 0 1 674 080 0 1 674 080 7 459 250 61 924 -1 017 860 -165 800 6 337 514 103 550 6 441 064 -4 766 984

Schválený 

rozpočet 

finančných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Finančné 

príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

Finančné 

príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Finančné 

príjmy

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

finančných 

výdavkov 

mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Finančné 

výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

Finančné 

výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Finančné 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

finančných 

operácií

5 584 630 171 928 -933 960 53 880 4 876 478 0 4 876 478 219 000 0 -6 550 0 212 450 0 212 450 4 664 028

Schválený 

rozpočet 

príjmov mesta 

spolu

Zmeny 

rozpočtu v 

roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Príjmy mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Príjmy

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Príjmy

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Schválený 

rozpočet 

výdavkov 

mesta spolu

Zmeny 

rozpočtu v 

roku 2017 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

č. 3

Výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Výdavky

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

celkom

20 650 900 171 928 -933 960 67 200 19 956 068 783 100 20 739 168 14 949 415 97 853 -1 020 160 43 200 14 070 308 6 668 860 20 739 168 0

Kežmarok, 19. 04. 2017

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová

R O Z P O Č T O V É   OPATRENIE č. 03 / 2017

 n á v r h   na rokovanie  MsZ



údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet

bežných príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

 č. 3

Bežné príjmy RO 

po zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

bežných výdavkov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

 č. 3

Bežné výdavky RO 

po zmene rozpočtu

776 100 0 0 7 000 783 100 6 476 235 74 075 0 15 000 6 565 310

Schválený rozpočet

kapitálových príjmov RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

 č. 3

Kapitálové príjmy 

RO po zmene 

rozpočtu

Schválený rozpočet

kapitálových výdavkov 

RO

Zmeny 

rozpočtu v roku 

2017 celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

 č. 1 - 2

Zmena 

rozpočtu

 č. 3

Kapitálové výdavky 

RO po zmene 

rozpočtu

0 0 0 0 0 1 350 0 86 200 16 000 103 550

Schválený rozpočet 

príjmov RO spolu

Zmeny

rozpočtu v roku 

2017 celkom

- účelové

zdroje

Zmena

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena

rozpočtu

č. 3

Príjmy RO

po zmene

rozpočtu

Schválený rozpočet 

výdavkov RO spolu

Zmeny

rozpočtu v roku 

2017 celkom

- účelové

zdroje

Zmena

rozpočtu

č. 1 - 2

Zmena

rozpočtu

č. 3

Výdavky RO

po zmene

rozpočtu

776 100 0 0 7 000 783 100 6 477 585 74 075 86 200 31 000 6 668 860

Kežmarok, 19. 04. 2017

Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová

Rozpočtové organizácie

 -   n á v r h   na rokovanie MsZ



                                Rozpočtové opatrenie  č.  3 / 2017 - MsZ

                                             -  n á v r h   na   rokovanie    

                Bežné príjmy v €

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292 012 Ostatné príjmy - z dobropisov 0 13 320 13 320
v tom futbalové štadióny 0 7 000 7 000
v tom správa úradu - vecné výdavky 0 6 320 6 320

Spolu 13 320

       Bežné príjmy rozpočtových organizácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

311 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - dary 0 3 000 3 000
312 001 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - transfery 4 000 4 000 8 000

Spolu 7 000

            Kapitálové príjmy

Kód ekonom. Schválený Návrh Upravený

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

            Bežné výdavky

Programový

rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie 56 900 20 000 76 900
projektových zámerov

3.4.2 Správa a údržba nehnuetľného majetku mesta 183 000 20 000 203 000
3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 10 000 24 500 34 500

z toho: ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 0 24 500 24 500
7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 30 000 110 000 140 000
v tom výdavky mesta 30 000 5 000 35 000

v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 105 000 105 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 0 39 000 39 000
v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 39 000 39 000

9.10. Účelovo viazané prostriedky pre školstvo- rezerva OK 187 745 -32 500 155 245
10.4.9 Kúpalisko 30 000 20 000 50 000
v tom prevádzkové výdavky 15 000 -15 000 0

v tom Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS 15 000 35 000 50 000
12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 180 400 8 000 188 400
v tom Revitalizácia a údržba zelene - príspevok príspevkovej organizácii VPS 170 000 8 000 178 000
13.2.3 Terénna sociálna práca ( pre občanov na hranici biedy) 24 100 -5 000 19 600
13.4.2 Terénna opatrovateľská služba 208 900 5 000 213 400

Spolu 209 000



            Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Programový

rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy

Upravený

rozpočet

9.1.1 RO - MŠ, Možiarska s jedálňou 208 300 1 000 209 300
9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 234 885 1 240 236 125
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 345 100 1 000 346 100
 9.4.1 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 367 873 4 760 372 633
9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 033 255 7 000 1 040 255
v tom: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 962 462 7 000 969 462
v tom: RO - ŠKD, Hradné námestie 38 66 254 0 66 254
v tom: RO - ŠJ, Hradné námestie 38 4 539 0 4 539

Spolu 15 000

                   Kapitálové  výdavky
Programový

rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy

Upravený

rozpočet

2.1.5 Turistické a cyklistické trasy 723 500 14 000 737 500

v tom
Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne TATRY - okolo historického 
centra mesta Kežmarok 0 14 000 14 000

5.3 Protipožiarna ochrana 0 3 000 3 000

v tom PaPD rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí 43, Kežmarok 0 3 000 3 000
7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 194 000 -112 000 82 000
v tom výdavky mesta 194 000 -187 000 7 000

v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 75 000 75 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 50 000 -39 000 11 000
v tom výdavky mesta 50 000 -39 000 11 000v tom výdavky mesta 50 000 -39 000 11 000

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 0 1 755 1 755
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 158 800 -17 755 141 045

10.4.9 Kúpalisko 575 000 -20 000 555 000
v tom Prestavba a stavebné úpravy letného kúpaliska 575 000 -30 000 545 000

v tom

Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS - prestavba a stavebné 
úpravy kúpaliska 0 10 000 10 000

12.3 Detské ihriská 50 000 2 000 52 000
v tom Revitalizácia detského ihriska na sídlisku Záhradná 0 2 000 2 000

16 Administratíva 6 300 2 200 8 500
v tom vecné výdavky 6 300 2 200 8 500

Spolu -165 800

      Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 
Programový

rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy

Upravený

rozpočet

9.1.3 RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou 0 16 000 16 000

SPOLU 16 000



                                 Príjmy finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

452 FO príjmov z konkurzu, likvidácie a exekúcie 0 53 880 53 880
(likvidačný zostatok TPMP, š.p.)

Spolu 53 880

                              Výdavky finančných operácií
Programový

rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Kežmarok, 19. 04. 2017
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová



Rozpočtové opatrenie  č. 3 / 2017- MsZ   - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

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

v €

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Výdavky:

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 10 000 24 500 34 500
z toho: ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 0 24 500 24 500
7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov                KV 194 000 -112 000 82 000
v tom výdavky mesta                                                          KV 194 000 -187 000 7 000

v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS                      KV 0 75 000 75 000

7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 30 000 110 000 140 000
v tom výdavky mesta 30 000 5 000 35 000

v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 105 000 105 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk                KV 50 000 -39 000 11 000
v tom výdavky mesta                                                         KV 50 000 -39 000 11 000

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:

v tom výdavky mesta                                                         KV 50 000 -39 000 11 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 0 39 000 39 000
v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 39 000 39 000

9.1.1 RO - MŠ, Možiarska s jedálňou 208 300 1 000 209 300
9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 234 885 1 240 236 125
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 345 100 1 000 346 100
9.1.3 RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou                             KV 0 16 000 16 000
9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2                                                     KV 0 1 755 1 755
 9.4.1 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 367 873 4 760 372 633
9.10. Účelovo viazané prostriedky pre školstvo- rezerva OK 187 745 -32 500 155 245
9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo                     KV 158 800 -17 755 141 045

10.4.9 Kúpalisko                                                                 KV 575 000 -20 000 555 000
v tom Prestavba a stavebné úpravy letného kúpaliska          KV 575 000 -30 000 545 000

v tom

Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS - prestavba a 
stavebné úpravy kúpaliska                                                      KV 0 10 000 10 000

10.4.9 Kúpalisko 30 000 20 000 50 000
v tom prevádzkové výdavky 15 000 -15 000 0
v tom Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS 15 000 35 000 50 000

12.3 Detské ihriská 50 000 2 000 52 000
v tom Revitalizácia detského ihriska na sídlisku Záhradná 0 2 000 2 000

13.2.3 Terénna sociálna práca ( pre občanov na hranici biedy) 24 100 -5 000 19 600
13.4.2 Terénna opatrovateľská služba 208 900 5 000 213 400

Spolu 0

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:



Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292 012 Ostatné príjmy - z dobropisov 0 13 320 13 320
v tom futbalové štadióny 0 7 000 7 000
v tom správa úradu - vecné výdavky 0 6 320 6 320
311 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - dary 0 3 000 3 000

312 001 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - transfery 4 000 4 000 8 000

Spolu 20 320

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie 56 900 20 000 76 900
projektových zámerov

2.1.5 Turistické a cyklistické trasy                                     KV 723 500 14 000 737 500

v tom
Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne TATRY - okolo 
historického centra mesta Kežmarok                                      KV 0 14 000 14 000

3.4.2 Správa a údržba nehnuetľného majetku mesta 183 000 20 000 203 000
5.3 Protipožiarna ochrana                                               KV 0 3 000 3 000

v tom
PaPD rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí 43, 
Kežmarok                                                                               KV 0 3 000 3 000

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 033 255 7 000 1 040 255
v tom: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 962 462 7 000 969 462
v tom: RO - ŠKD, Hradné námestie 38 66 254 0 66 254
v tom: RO - ŠJ, Hradné námestie 38 4 539 0 4 539
12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 180 400 8 000 188 400
v tom Revitalizácia a údržba zelene - príspevok príspevkovej organizácii VPS 170 000 8 000 178 000

16 Administratíva 6 300 2 200 8 500
v tom vecné výdavky 6 300 2 200 8 500

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

v tom vecné výdavky 6 300 2 200 8 500

Spolu 74 200

Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

452 FO príjmov z konkurzu, likvidácie a exekúcie 0 53 880 53 880
(likvidačný zostatok TPMP, š.p.)

Spolu 53 880

Výdavky:

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

Spolu 0

Sumarizácia: 0

- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 74 200

- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 74 200

Kežmarok, 19. 04. 2017
Spracovali: Ing.Adriana Sedláková,  Blažena Semanová

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:



Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie PaVO

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

V súčasnosti má mesto vypracovanú projektovú dokumentáciu stavby "Výstavba cyklistických komunikácií v 
Euroregióne TATRY - okolo historického centra mesta Kežmarok. V rámci územného konania na vydanie 
územného rozhodnutia stavby vyvstavala pripomienka  Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ 
Košice, Správa PDaP v Poprade k vypracovaniu výpočtu hladinového režimu rieky v Poprad v mieste výstavby 
cyklistického chodníka vetva "C", za OC BILLA, kde chodník vchádza do profilu protipovodňovej úpravy koryta 
rieky Poprad. V prípade záverov výpočtu hladinového režimu, kedy bude nutné stavebno technické 
zabezpečenie brehu toku bude potrebné aj vyhotovenie projektovej dokumentácie. Zároveň v zmysle  
oznámenia  odd. majektoprávneho a správy majektu z dôvodu majektoprávneho vysporiadania uvedenej 
stavby je potrebné dopracovať projektovú dokumentáciu o časť pre majektoprávne vysporiadanie. Na základe 
uvedeného Vás týmto žiadame o doplnenie vecnej náplne a navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov v 
rámci Prvku 2.1.5 Turistické a cyklistické trasy vo výške 14 000 €.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Mesto má záujem zapojiť sa do projektu City Card  - tzv. mestské karty. Ideou projektu je pripraviť najväčší 
projekt s maximálnymi prínosmi a minimálnymi alebo žiadnymi nákladmi pre mesto. Mesto sa projektom 
výrazne priblíži k občanom a turistom. Obe skupiny budú môcť vďaka tomuto projektu vnímať mesto 
intenzívnejšie, nakupovať výhodnejšie, stravovať sa lacnejšie, vyžívať sa kultúrnejšie, spoznávať dôkladnejšie 
a tráviť čas zábavnejšie. City Card sa vďaka svojim unikátnym vlastnostiam stane pre občanov mesta 
každodenným pomocníkom a všetci budú môcť užívať výhody celého mesta v jednej karte. Na základe 
uvedeného pre spustenie projektu City Card, Vás žiadame o navýšenie bežných výdavkov v rámci Prvku 1.2.3  
Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie vo výške 15 000 €.                                                                                                          

Bežné výdavky 

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie a spolufinancovanie 56 900 20 000 76 900
projektových zámerov

Spolu 20 000

Kapitálové výdavky

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

2.1.5 Turistické a cyklistické trasy 723 500 14 000 737 500

v tom

Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne 

TATRY - okolo historického centra mesta Kežmarok 0 14 000 14 000

Spolu 14 000

Vypracoval: Ing. Monika Rontová 
V Kežmarku dňa 05. 04. 2017

Ing. Monika Rontová
                                       vedúca OPaVO

Príprava žiadosti o dotácie a spolufinancovanie vo výške 15 000 €.                                                                                                          
Mesto pripravuje podklady pre zapojenie sa do Výziev na predloženie ŽoNFP . Vzhľadom k tomu, že pri 
jednotlivých výzvach sa jedná o odborné odvetvia napr. energetiku, vodné hospodárstvo, dopravu a pod. bude 
potrebné spolupracovať s externými expertmi v uvedených oblastiach pri príprave ŽoNFP. Na základe 
uvedeného Vás týmto žiadame o navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v rámci Prvku 1.2.3 Príprava žiadosti 
o dotácie a spolufinancovanie projektových zámerov vo výške 5 000 €.                                                                                                                                                                                                                            



            MESTO  KEŽMAROK
                       Mestský úrad
           oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

           Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Rozpočet bežných výdavkov prvku 3.4.2  navrhujeme zvýšiť z dôvodu realizácie nevyhnutných
zabezpečovacích prác a asanácie objektov (budovy mužstva)  v areáli bývalých kasární.

Bežné výdavky:

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

3.4.2 Správa a údržba nehnuetľného majetku mesta 183 000 20 000 203 000

SPOLU 20 000 203 000

V Kežmarku 7.4.2017 Ing. Agáta Perignáthová
                                          vedúca oddelenia



Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Kapitálové výdavky

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

5.3 Protipožiarna ochrana 0 3 000 3 000

v tom

PaPD rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na Kostolnom 

námestí 43, Kežmarok 0 3 000 3 000

Spolu 3 000

Zmena rozpočtu - schválenie kapitálových výdavkov na projekt rekonštrukcie požiarnej zbrojnice na ul. 
Kostolné námestie 43, Kežmarok. Zámer rekonštrukcie: Kúrenie a plynofikácia, zdravotechnické rozvody 
(voda, kanál), elektroinštalácia a bleskozvody, ....

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

úsek CO, KR, BOZP, PO

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Vypracoval: Ing. Ladislav Melikant
V Kežmarku, dňa 03.04.2017                                                 Ing. Karol Gurka
                                                                                      Prednosta MsÚ Kežmarok



Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie ÚPŽPSP

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov - kapitálové výdavky v čiastke 105 000 € presun na bežný 
príspevok pre príspevkovú organizáciu VPS na rekonštrukciu chodníkov vlastnými kapacitami a presun 
kapitálových výdavkov v čiastke  75 000 € na kapitálový príspevok pre VPS na rekonštrukciu chodníkov 
dodávateľským spôsobom.
Kapitálové výdavky v čiastke 5 000 € navrhujeme presunúť na bežné výdavky prvku 7.1.2 na úhradu 
dokončenia opravy oporného múru a výmeny zábradlia na Michalskej ulici, oprava začala v roku 2016, avšak 
ukončená bude v roku 2017 (celková čiastka na ukončenie opravy je cca 30 000 €).
Kapitálové výdavky v čiastke 2 000 € navrhujeme presunúť na kapitálové výdavky podprogramu 12.3 - Detské 
ihriská na zabezpečenie revitalizácie detského ihriska na sídlisku Záhradná, celková čiastka na revitalizáciu je 
vo výške cca 5 000 €, z toho 3 000 € mesto dostane účelovým darom od Prvej stavebnej sporiteľne.
7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk - kapitálové výdavky v čiastke 39 000 € presun na bežný 
príspevok pre VPS na rekonštrukciu vlastnými kapacitami.
12.1.2 Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov je určené na zvýšenie príspevku pre príspevkovú
 organizáciu mesta - VPS Kežmarok na revitalizáciu parku pri nemocnici  na Ul. Huncovská.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bežné výdavky v €:

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 30 000 110 000 140 000
v tom výdavky mesta 30 000 5 000 35 000

v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 105 000 105 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 0 39 000 39 000
v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 39 000 39 000

10.4.9 Kúpalisko 30 000 20 000 50 000
v tom prevádzkové výdavky 15 000 -15 000 0

v tom Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS 15 000 35 000 50 000

12.1.2 Revitalizácia a údržba zelene 180 400 8 000 188 400
v tom Revitalizácia .... - príspevok VPS 170 000 8 000 178 000

Spolu 177 000

 organizáciu mesta - VPS Kežmarok na revitalizáciu parku pri nemocnici  na Ul. Huncovská.                                                                                                                                                                                                                                                                 
10.4.9 Kúpalisko- zníženie kapitálových výdavkov mesta z dôvodu úspory vzniknutej verejným obstarávaním 
na zhotoviteľa stavby a presun týchto prostriedkov vo výške 30 000 €, časť úspory v čiastke 10 000 € 
navrhujeme presunúť vo forme kapitálového príspevku  príspevkovej organizácii VPS vo výške 10 000 €  na 
zriadenie optického pripojenia a vytvorenie základnej štruktúrovanej kabeláže pre kúpalisko a na obstaranie  
prístupového turniketového systému pre kúpalisko. Časť úspory kapitálových výdavkov v čiastke 20 000 € a 
rozpočtované bežné výdavky mesta v čiastke 15 000 €, t. j. celkovo 35 000 € na bežný príspevok mesta 
príspevkovej organizácii VPS na sprevádzkovanie letného kúpaliska.



Kapitálové výdavky:

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 194 000 -112 000 82 000
v tom výdavky mesta 194 000 -187 000 7 000

v tom príspevok príspevkovej organizácii VPS 0 75 000 75 000

7.1.3 Výstavba, rekonštrukcia a obnova parkovísk 50 000 -39 000 11 000
v tom výdavky mesta 50 000 -39 000 11 000

10.4.9 Kúpalisko 575 000 -20 000 555 000
v tom Prestavba a stavebné úpravy letného kúpaliska 575 000 -30 000 545 000

v tom Kúpalisko - príspevok príspevkovej organizácií VPS 0 10 000 10 000

12.3 Detské ihriská 50 000 2 000 52 000
v tom Revitalizácia detského ihriska na sídlisku Záhradná 0 2 000 2 000

Spolu -169 000

Vypracoval: Ing. Roman Huťa
V Kežmarku, 12. 04. 2017

Ing.Eva Kelbelová

vedúca odd.ÚP, ŽP a SP



Oddelenie: Školstvo
VEC:
N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtu súvisí s: 
a ) havarijnou situáciou vzniknutou v MŠ Kuzmányho dôsledkom poveternostných vplyvov počasia
 - poškodenie striech na telocvičnich pre deti, ktoré boli prerobené z pôvodných vonkajších terás 
(16 000,- €),
b ) v ZŠ Dr.D.Fischera s dovybavovaním multifunkčného ihriska - nákup bránok (1 755,- € ),
c ) realizáciou 1. etapy opravy strešnej krytiny budovy ZŠ s MŠ sv. Kríža (24 500,-€), 
d ) so získaním grantu (3 000,- €) a FP poskytovaných  ÚPSVaR pre zamestnancov ZŠ, Hradné nám.
vo výške (4 000,-€),
e ) rozpustením vyčlenených FP v celkovej výške 8 000,-  € na podporu projektov pre MŠ Cin. (1 240,- €) 
MŠ Mož.(1 000,-€), MŠ Kuz. (1 000,-€) a ZUŠ A.Cígera (4 760,- €).

Kapitálové výdavky v €

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 158 800 -17 755 141 045

SPOLU -17 755

Kapitálové výdavky v €

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

9.2.1 ZŠ, Dr. Fischera 2 0 1 755 1 755
SPOLU           1 755

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

9.1.3 RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou 0 16 000 16 000

SPOLU 16 000

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Ekonom. klasifikácia Názov položky Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

311 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - dary 0 3 000 3 000
312 001 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 - transfery 4 000 4 000 8 000

SPOLU           7 000

Bežné výdavky  v €:

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

9.10. Účelovo viazané prostriedky pre školstvo- rezerva OK 187 745 -32 500 155 245
3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 10 000 24 500 34 500
z toho: ZŠ sv. Kríža s jedálňou a ŠKD 0 24 500 24 500

SPOLU -8 000



Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €:

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

9.1.1 RO - MŠ, Možiarska s jedálňou 208 300 1 000 209 300
9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 234 885 1 240 236 125
9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 345 100 1 000 346 100
 9.4.1 RO - Základná umelecká škola Antona Cígera 367 873 4 760 372 633

SPOLU 8 000

Bežné výdavky  rozpočtových organizácií v €:

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 033 255 7 000 1 040 255
z toho: RO - ZŠ, Hradné námestie 38 962 462 7 000 969 462

RO - ŠKD, Hradné námestie 38 66 254 0 66 254

RO - ŠJ, Hradné námestie 38 4 539 0 4 539

SPOLU 7 000

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 
V Kežmarku, dňa 30.03.2017 Predkladá: Ing. Karol Gurka

poverený vedením odd. školstva



Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Bežné príjmy

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

13.2.3 Terénna sociálna práca ( pre občanov na hranici biedy)24 100 -5 000 19 600

Spolu 24 100 -5 000 19 600

Bežné výdavky

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

13.4.2 Terénna opatrovateľská služba 208 900 5 000 213 400

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

Oddelenie sociálnych vecí

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Z dôvodu pridelenia osobného motorového vozidla na oddelenie sociálnych vecí je potrebná zmena rozpočtu 
v programe 13 Sociálne služby.  Osobné motorové vozidlo bude využívané najmä na zabezpečovanie rozvozu 
obedov, zabezpečenie chodu nocľahárne,  sociálne šetrenia. 

13.4.2 Terénna opatrovateľská služba 208 900 5 000 213 400

Spolu 208 900 5 000 213 400

V Kežmarku, dňa   03.04.2017
Predkladá: JUDr. Jana Trautmanová

vedúca odd.sociálnych vecí



Ekonomické oddelenie

VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:
Úprava rozpočtu - zvýšenie kapitálových výdavkov na projekt bleskozvodu v objekte na ul. MUDr. Alexandra
30 je predkladaná z toho dôvodu, že uvedený  objekt je  vybavený  značným množstvom výpočtovej
techniky ako  aj iných  elektronických zariadení. V súčasnosti tento objekt nemá základnú ochranu  pred 
atmosferick. prepätiami a pri  zásahu objektu  bleskom môže dôjsť k značným  škodám na elektronických
zariadeniach ako aj na iných prístrojoch.
Pre kompletnú  ochranu  elektronických  zariadení je potrebné zriadiť ochranu pred vnútorným prepätím a
to osadením prepäťových ochrán na vstupe elektrických rozvodov do objektu.
Po  obhliadke  objektu  a  okolia  bola  vypracovaná  cenová  ponuka  na  spracovanie  projektu  a realizácie  
bleskozvodu vo výške 2 200 €. 

Kapitálové výdavky

Progr. rozpočet Názov programu, podprogramu resp. prvku Schvál. rozp. Návrh úpravy Upravený rozp.

16 Administratíva 6 300 2 200 8 500

v tom vecné výdavky 6 300 2 200 8 500

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

oddelenie organizačno-správne

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Spolu 2 200

V Kežmarku, dňa 04.04.2017                                         Predkladá: Ing. Mária Vallušová
                                                                                                   vedúca odd. O - S



VEC:

N á v r h  na zmenu rozpočtu na rok 2017 - č. 3/2017 - MsZ

Odôvodnenie požadovanej úpravy:

Bežné príjmy v €:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292 012 Ostatné príjmy - z dobropisov 0 13 320 13 320
v tom futbalové štadióny 0 7 000 7 000

v tom správa úradu - vecné výdavky 0 6 320 6 320

MESTO  KEŽMAROK
Mestský úrad

ekonomické oddelenie

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu navrhujeme rozpočet príjmov 
celkovo zvýšiť o čiastku 67 200 €, v tabuľke uvedené finančné prostriedky mesto skutočne obdržalo v roku 
2017.

v tom správa úradu - vecné výdavky 0 6 320 6 320

SPOLU           13 320

                                 Príjmy finančných operácií

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

452 FO príjmov z konkurzu, likvidácie a exekúcie 0 53 880 53 880
(likvidačný zostatok TPMP, š.p.)

Spolu 53 880

Vypracovala: Ing. Adriana Sedláková
V Kežmarku, dňa 19. 04. 2017

Predkladá: Ing. Adriana Sedláková
             vedúca ekonomického oddelenia



        Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 
Predkladá:   Oddelenie projektov a

 

Na rokovanie dňa:  27

 

K bodu programu:  6

 

Názov materiálu:  Návrh 
     žiadosti
    projekt
    -
    a
    školení a
    vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
    a
    kompetencií
    učební) v
 
    -
    -
    -
  
     
Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa 

    2. Návrh na uznesenie 

 

 

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:  5

 

Prílohy k ZM:   / 

Meno, funkcia a podpis   

predkladateľa:   Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

              v Kežmarku 

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

27.04.2017 

6. 

Návrh   na   schválenie     spolufinancovania   a
žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 
projekt: 
- v rámci OP IROP, PO 2 - Ľahší prístup k efektívnym 
a kvalitnejším službám, IP 2.2 – Investovanie do vzdelania, 
školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného 
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej infraštruktúry, ŠC 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov základných škôl (Vybavenie odborných 
učební) v rámci: 

- ZŠ Grundschule 
- ZŠ Nižná brána   
- ZŠ Dr. Fischera 

 
1. Dôvodová správa  

2. Návrh na uznesenie  

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

5 

/  

 

Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia  

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

verejného obstarávania  

spolufinancovania   a predloženia      
nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 

efektívnym  
Investovanie do vzdelania, 

celoživotného  
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej   

Zlepšenie kľúčových 
žiakov základných škôl (Vybavenie odborných 
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Dôvodová správa 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) vyhlásilo Výzvu na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického 
vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu 
v základných školách  

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13 

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

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností 
   a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a 
   výcvikovej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

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

Financovanie:  Príspevok zo zdrojov IROP: 

                                   - zdroje EÚ (EFRR) 85 % z celkových oprávnených nákladov (ďalej 
   len „COV“) 

   - Štátny rozpočet  10 % z COV 

   Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV 

 

Mesto v rámci uvedenej výzvy sa plánuje zapojiť s nasledovnými projektmi: 

1. Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 

Hlavné aktivity projektu:  

Aktivita č. 1: Obstaranie jazykovej učebne, Aktivita č. 2: Obstaranie školskej knižnice, 
Aktivita č.3: Obstaranie prírodovednej učebne fyziky, Aktivita č. 4: Obstaranie polytechnickej 
učebne, Aktivita č. 5: Obstaranie IKT učebne, Aktivita č. 6: Stavebno-technické úpravy pre 
potreby obstarania učební 

Podporné aktivity: 

1. Informovanosť a komunikácia  

2. Riadenie projektu 

 

Predpokladané COV projektu: 187 574, 70 €  
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2. Vybavenie odborných učební – ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok 

Hlavné aktivity projektu:  

Aktivita č. 1: Obstaranie školskej knižnice, Aktivita č. 2: Obstaranie prírodovednej učebne 
fyziky, Aktivita č. 3: Obstaranie polytechnickej učebne, Aktivita č. 4: Obstaranie IKT učebne 

Podporné aktivity: 

1. Informovanosť a komunikácia  

2. Riadenie projektu 

 

Predpokladané COV projektu: 184 886, 40 €  

 

3. Vybavenie odborných učební – ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok 

Hlavné aktivity projektu:  

Aktivita č. 1: Obstaranie prírodovednej učebne fyziky, Aktivita č. 2: Obstaranie prírodovednej 
učebne biológie , Aktivita č. 3: Obstaranie IKT učebne, Aktivita č. 4: Stavebno-technické 
úpravy pre potreby obstarania učební 

 

Podporné aktivity: 

1. Informovanosť a komunikácia  

2. Riadenie projektu 

 

Predpokladané COV projektu: 157 640, 92 €  
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ 
Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-
PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške  9 378,735 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci);  
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
 

 

 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ 
Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 
materských škôl IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 
plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške  9 244,32 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci);  
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
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Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ 
Nižná brána 8, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-
PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 
programom rozvoja mesta;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške  7 882,046 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci);  
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
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        Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

 
 

Predkladá:   Oddelenie projektov a

 

Na rokovanie dňa:  27
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva

              v Kežmarku 

Oddelenie projektov a verejného obstarávania

27.04.2017 

7. 

Návrh   na   schválenie     spolufinancovania   a
žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 
projekt: 
- v rámci OP KŽP,  PO 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, IP  2.1 
– Podpora investícií na prispôsobenie sa zmeny klímy vrátane 
ekosystémových prístupov , ŠC 2.1.1 – Zníženie rizika povodní 
a negatívnych dôsledkov klímy v rámci stavby:
Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok

1. Dôvodová správa  

2. Návrh na uznesenie  

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

4 

/  

 

Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia  

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

verejného obstarávania  

spolufinancovania   a predloženia      
nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky 
zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, IP  2.1 

pora investícií na prispôsobenie sa zmeny klímy vrátane 
Zníženie rizika povodní 

rámci stavby: 
Mesto Kežmarok 
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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 na preventívne opatrenia na ochranu pred 
povodňami realizované mimo vodných tokov  

 

Kód výzvy:  OPKZP-PO2-SC211-2017-18 

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   

Financovanie:  Kohézny fond + štátny rozpočet: 

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

   - Štátny rozpočet  10 % z COV 

   Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV 

 

Hlavné aktivity projektu:  

B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov  

 

Predpokladaným predmetom podpory bude opatrenie ako napr.: 

• zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb 
 

Predpokladané podporné aktivity: 

1. Prípravná a projektová dokumentácia   

2. Stavebný dozor  

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

4. Výdavky na publikovanie článkov o projekte 

5. Riadenie projektu - externé 
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Predpokladané COV projektu: 339 062,94 € s DPH (stavba) + podporné aktivity * 

 

* (Pozn.: Konečné COV na uvedenú akciu budú definitívne uzavreté pri spracovávaní ŽoNFP 
v spolupráci s externým odborným spracovateľom a budú upresnené priamo na MsZ).  
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Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP  v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-18, Prioritná os 2. Adaptácia 
na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami, Investičná 
priorita 2.1 Podpora investícii na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových 
prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny 
klímy, Aktivita B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo 
vodných tokov za účelom realizácie projektu „Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto 

Kežmarok“  

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške  

* 
 16 953,147 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci);  
 
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* (Pozn.: Konečné COV na uvedenú akciu budú definitívne uzavreté pri spracovávaní ŽoNFP 
v spolupráci s externým odborným spracovateľom a budú upresnené priamo na MsZ a následne suma za 
spolufinancovanie bude upresnená priamo na MsZ).  
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8. 

Návrh   na   schválenie     spolufinancovania   a
žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 
projekt: 
- v rámci OP IROP, PO 1 – Bezpečná a ekologická doprava 
v regiónoch , IP 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky 
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„Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry“ 
(Cesta okolo historického centra) 

1. Dôvodová správa  

2. Návrh na uznesenie  

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

4 

/  

 

Ing. Monika Rontová, vedúca oddelenia  

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

verejného obstarávania  

spolufinancovania   a predloženia      
nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na 

ekologická doprava 
zlepšovanie ekologicky  

nízkouhlíkových  
dopravných systémov .... , ŠC 1.2.2 Zvýšenie atraktivity  

prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, 

Euroregióne Tatry“ 
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Dôvodová správa 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) vyhlásilo Výzvu na 
predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravovaných osôb  

  

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15 

Prioritná os:  1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch  

Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane  
   nízkouhlikových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane 
   vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov,  
   multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory 
   udržateľnej regionálnej a miestnej mobility 

Špecifický cieľ: 1.2.2 – Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy 
   (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených 
   osôb 

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

Financovanie:  Príspevok zo zdrojov IROP: 

                                   - zdroje EÚ (EFRR) 85 % z celkových oprávnených nákladov (ďalej 
   len „COV“) 

   - Štátny rozpočet  10 % z COV 

   Spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5 % z COV 

 

Hlavné aktivity projektu:  

A.) rekonštrukcia, modernizácia  a výstavby infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, 

B.) propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti. 

 

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít 

• A.1 cyklistické komunikácie – obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických 
komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na 
existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami, 
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• A.2 doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, 
cyklostojany, nabíjacie stanice pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne 
bicyklov, hygienické zariadenia a pod.,  
 

Predpokladané podporné aktivity: 

1. Prípravná a projektová dokumentácia   

2. Stavebný dozor  

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

4. Softvér 

4. Výdavky na publikovanie článkov o projekte 

5. Riadenie projektu – externé 

6. Rezerva na nepredvídané výdavky  

 

 

Predpokladané COV projektu: 514 635,70 € s DPH  (stavba) + podporné aktivity * 

 

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

Uznesenie č. ................ 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Výstavba cyklistických komunikácií 

v Euroregióne Tatry“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO1-SC122-
2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  
 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 
výške  

* 
 25 731,785 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci);  
 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  
 

 

* (Pozn.: Konečné COV na uvedenú akciu budú definitívne uzavreté pri spracovávaní ŽoNFP a budú 
upresnené priamo na MsZ  a následne aj suma za spolufinancovanie).  
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                                               
Parcely  tvoriace  bývalú  prístupovú cestu, toho času 
rozdeľujú pozemky vo vlastníctve spoločnosti  TOREAL 
s.r.o.Kežmarok.  

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Spol. TOREAL, s.r.o. Pradiareň 40, Kežmarok požiadala 
o odkúpenie parcely KN-C 6673/3 o výmere  2m2 a parcely 
KN-E 6673 o výmere 333 m2 k.ú. Kežmarok Odkúpením 
uvedených pozemkov dôjde k sceleniu  pozemkov vo 
vlastníctve spol. TOREAL , s.r.o. Kežmarok 
 

Varianty  - popis: Variantnosť nie je.  
 

Pripomienky subjektov: 

 
 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 
Oddelenia územného plánovania, ŽP a SP 
 Totožné so stanoviskom komisie 
 

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

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 
 
 
 
Komisia  MsZ: 
 

              
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb dňa 05.04.2017: Komisia 
odporúča mestu Kežmarok, aby odpredalo spoločnosti 
Toreal s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok pozemky o výmere 2 
m2, parcela KN-C 6673/3, o výmere 333 m2, parcela KN-E 
parc.č. 6673, LV č. 2430, k.ú. Kežmarok, pozemky Mesta 
Kežmarok. 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 10.04.2017  Komisia financií, správy 
mestského majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  
v Kežmarku schváliť odpredaj parcely č. KN-C 6673/3 
o výmere 2m2 a parcely KN-E 6673 o výmere 333 m2 k.ú. 
Kežmarok za cenu 2,- eur/m2 pre spoločnosť TOREAL, 
s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok.  . 
                                        9/2 
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Vlastný návrh  materiálu: 
 

V návrhu na uznesenie 

 

 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
  

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

 

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

 

 

 
 
 
 
                                                  Návrh  na  uznesenie 

                                                                                                                                                              

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
r o z h o d u j e 
 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prevod  vlastníctva  
nehnuteľného  majetku   -  pozemku par.č. KN-C 6673/3 o výmere 2 m2 a pozemku 
parc.č. KN-E 6673 o výmere 333 m2  , k.ú. Kežmarok  do vlastníctva spoločnosti 
TOREAL, s.r.o. Pradiareň 40, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.  
Parcely  tvoriace  bývalú  prístupovú cestu, toho času rozdeľujú pozemky vo vlastníctve 
spoločnosti  TOREAL s.r.o.Kežmarok. Ich odkúpením dôjde k sceleniu pozemkov vo 
vlastníctve spoločnosti. 
 

                                                                                                                                                                                                                  

s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj parcely č. KN-C 6673/3  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
2 m2 a parcely č. KN-E 6673 druh pozemku ostatná plocha  o výmere 333 m2  , k.ú. 
Kežmarok   pre   TOREAL, s.r.o. Pradiareň  40,  Kežmarok   (IČO 36 473 197)   za cenu  
2,-eur/m2.  
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Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok

- Miestne komunikácie 

                                                               

1. Dôvodová   správa 

2. Návrhová  časť  prerokovaného materiálu 

3. Návrhy na uznesenia  

Nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

Ing. Agáta Perignáthová 
vedúca oddelenia 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

správy majetku   

VPS Kežmarok  

 



M E S
 

 

 

                        

 

Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 

 

                                                                              
Mesto Kežmarok v
chodníky) 
Mestský úrad Kežmarok. 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 
schválilo rozšírenie predmetu činnosti Verejnoprospešných 
služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta 
Kežmarok aj o činnosti 
správa miestnych a mes
priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a 
vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných 
vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta
Uznesením MsZ bolo schválené zverenie do správy le
kúpaliska. Vzhľadom na to, že predmetom zverenia neboli 
pozemky, navrhujeme zveriť do správy aj pozemky 
letného kúpaliska.

 Cieľom je zverenie majetku mesta do správy príspevkovej 
organizácie mesta, ktorú na tento účel zriadilo.
 

  

  

Pripomienky 

subjektov: 
 

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 

-odborný  útvar MsÚ: 
 

 
 
 
 
Oddelenie majetkovoprávne  a
Mestskému zastupiteľstvu  v
 
 

-právne  stanovisko: Predložený návrh  je  
  

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a 
lesného hospodárstva
schváliť.
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Mesto Kežmarok vlastní miestne komunikácie 
chodníky) na území mesta,  ktoré v súčasnosti spravuje 
Mestský úrad Kežmarok.  

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 
schválilo rozšírenie predmetu činnosti Verejnoprospešných 
služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta 
Kežmarok aj o činnosti výstavba, údržba, zimná údržba a 
správa miestnych a mestských komunikácií a verejných  
priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a 
vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných 
vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta
Uznesením MsZ bolo schválené zverenie do správy le
kúpaliska. Vzhľadom na to, že predmetom zverenia neboli 
pozemky, navrhujeme zveriť do správy aj pozemky 
letného kúpaliska. 
Cieľom je zverenie majetku mesta do správy príspevkovej 
organizácie mesta, ktorú na tento účel zriadilo. 

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

Predložený návrh  je  v súlade  s legislatívou. 

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a 
lesného hospodárstva:  Komisia odporúča predložený návrh 
schváliť. 

                
miestne komunikácie (cesty, 

súčasnosti spravuje 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016 
schválilo rozšírenie predmetu činnosti Verejnoprospešných 
služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej organizácie Mesta 

výstavba, údržba, zimná údržba a 
tských komunikácií a verejných  

priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a 
vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných 
vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií na území mesta. 
Uznesením MsZ bolo schválené zverenie do správy letného 
kúpaliska. Vzhľadom na to, že predmetom zverenia neboli 
pozemky, navrhujeme zveriť do správy aj pozemky v areáli 

Cieľom je zverenie majetku mesta do správy príspevkovej 

správy majetku  odporúča   
Kežmarku   materiál  schváliť.  

Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a 
Komisia odporúča predložený návrh 



M E S
 

Vlastný návrh  materiálu: 

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

 

s ch v a ľ u j e  
 
bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok
Kežmarok  Verejnoprospešné služby
 
P.č. Názov   

majetku 

              
1  Gaštanová ulica -

miestnej komunikácie

2  Chodník (stav.úprava 

a nové VO ul. Michalská 

3  Chodník a rekonštrukcia VO ul. Michalská

I.etapa 

4  Chodník Jakuba Kraya 

povrchu 

5  Chodník Ľubická cesta

6  Chodník medzi ulicami Dr. Alexandra a

Kostolným námestím

7  Chodník ul. Garbiarska

8  Chodník ul. Trhovište

9  Chodníky v Kežmarku

10  IBV Kamenná baňa I.

komunikácie) 

11  IBV Kamenná baňa skleníky

komunikácie) 

12  JUH II Obslužná komunikácia č. 8

13  JUH II Obslužná komunikácia č.9

14  Komunikácia IBV Suchá hora

15  Komunikácia ku garážam ul.M.Lányiho

16  Komunikácia obslužná 

17  Komunikácia Továrenská
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materiálu  počas  MsZ:  

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

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

zverenie majetku mesta Kežmarok do správy príspevkovej organizácie mesta 
Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,  IČO 42234891. 

          Obst. cena 

               (eur) 

        
- úprava a odvodnenie 

miestnej komunikácie 

 19 331,38 

ník (stav.úprava jestvujúceho)   

VO ul. Michalská - II.etapa 

 67 902,43 

Chodník a rekonštrukcia VO ul. Michalská  39 248,99 

ník Jakuba Kraya -stavebná úprava  11 998,15 

ník Ľubická cesta  47 269,58 

ník medzi ulicami Dr. Alexandra a 

Kostolným námestím 

 10 128,69 

ník ul. Garbiarska  7 843,16 

ník ul. Trhovište  9 779,23 

Chodníky v Kežmarku   914,16 

Kamenná baňa I.(časť miestne  637 298,38 

Kamenná baňa skleníky (časť miestne  87 166,96 

II Obslužná komunikácia č. 8  7 293,73 

II Obslužná komunikácia č.9  18 072,83 

unikácia IBV Suchá hora  57 862,71 

unikácia ku garážam ul.M.Lányiho  1 663,35 

unikácia obslužná - sídl.Sever  37 099,85 

unikácia Továrenská  48 752,04 

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

príspevkovej organizácie mesta 
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18  Komunikácie a spevnené plochy pri 
bytovom dome Weilburská 2550/9,11,13 

 31 000,00 

 
 
19 

                  10/3 
 
Komunikácie, spevnené plochy a chodníky 
Kamenná baňa časť "B" 

 
 

  
 

0,10 

20    Miestna komunikácia ul. Kláštorná – časť 
 

   8 593,91  

21 
 

 Miestna komunikácia vozidlová - ul. 
Zochova 

 45 542,06 

22  Miestne komunikácie 1 399 395,94 

23 
 

 
 

Odvodnenie obslužnej komunikácie medzi 
garážami ul. Gen. Štefánika Kežmarok   

 102 755,27 
 

24    Odvodnenie ul. Ivana Stodolu - Obrancov 
mieru 

   8 399,72 

25    Odvodnenie ul. Vyšný mlyn - Cintorínska    30 078,29 
 
26 

 

 

 

 
Poľná ulica - povrchová úprava 
komunikácie   

  
27 379,65 

27  Príjaz. cesta TPMP - Michalská  14 253,73 
           

 28    Príjazdová cesta Gen.Štefánika   5 965,88 
          

29  Rekonštrukcia cesty Priekopa II Kežmarok  292 438,46  

        

30  Rekonštrukcia MK Kamenná  baňa – dolná 
časť 

 47 922,63 

31  Rekonštrukcia MK Štúrova ul. - II. etapa  386 759,83 

32  Rekonštrukcia obslužnej komunikácie I. 
Priekopa 

 28 879,38 

33  Rekonštrukcia Tatranská ulica  89 068,25 

34  Stavebná úprava chodníka Ľubická cesta - 
Jakuba Kraya 

 129 396,13 

35  Stavebná úprava miestnej komunikácie, ul. 
Pri zastávke Kežmarok 

 94 557,97 

36  Stavebná úprava povrchov komunikácie  8 272,12 
ul. Fraňa Kráľa 

37    Stavebná úprava povrchov komunikácie ul. 
Kušnierska 

   33 721,08  
            

38    Stavebná úprava účelovej komunikácie ku 
garážam - ul.Nižná brána 

   26 848,50 

39    Továrenská ulica - asfaltový koberec    9 043,15 
          

40    Trhovište - rekonštrukcia I. časť    175 748,59 

41    Tvarožnianska ulica - chodníky    10 374,59 

42    Ul. Poľná - predĺženie komunikácie    17 062,77 

43 
 

 
 

Úprava komunikácie medzi garážami ul. 
Južná   

 17 393,14 

44    Úprava komunikácie medzi garážami ul. 
Lányiho 

   29 832,25 

45    Úprava komunikácie medzi garážami ul. 
Severná (kameňolom) - spodná časť 

   23 972,23 

    10/4    
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46. Pozemok parc.č. CKN 2148/3/2, k.ú, Kežmarok,  

druh pozemku zast. plochy o výmere 6130 m2           61 043,62 
47. Pozemok parc.č. CKN 2149, k.ú. Kežmarok,  ost.plochy  

o výmere 60 m2 , zastavaný objektom detský bazén               597,49 
48. Pozemok parc.č. CKN 2150, k.ú. Kežmarok, ost.plochy  

o výmere 558 m2,  zastavaný objektom hlavný bazén             5 556,66 
49. Pozemok parc.č. CKN 2151, k.ú, Kežmarok,zast. plochy a nádvoria  

o výmere  148 m2 (starý cintorín)                       1 473,81  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

10/5 



 
M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 

 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 27.04.2014 
 

K bodu programu:                     11 

 

Názov ma 
 
teriálu: 

Návrh na prenájom nebytových priestorov: 
 

a) v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok 
pre Nemocnicu Poprad, a.s. Banícka 803/28 Poprad. 

b) Bufet na letnom kúpalisku – MsKS  Kežmarok 
 

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

  
 

Potrebné 

na schválenie: 

Trojpätinová väčšina všetkých poslancov 
 
 

Počet strán 
materiálu: 

5 

Prílohy  k ZM:  
 
 

                          

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 
 
 

 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

a)                                                                                              
 
Nemocnica Poprad, a.s. Banícka 28, Poprad užíva ortopedickú 
ambulanciu a ambulanciu LSPP na prízemí v objekte 
Polikliniky , Hviezdoslavova 27, Kežmarok. 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Návrh na prenájom nebytového priestoru predkladáme na 
základe žiadosti Nemocnice Poprad, a.s. Banícka 28 z dôvodu, 
že predmetný nebytový priestor Nemocnica Poprad plánuje 
využiť ako sklad pre LSPP .  
Z uvedeného dôvodu navrhujeme prenajať nebytový priestor 
č. 1.04. na prízemí a podiel na spoločných priestoroch pre 
Nemocnicu Poprad, a.s. Banícka 803/28, Poprad.  
 
 

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

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  
  

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar 
MsÚ: 

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

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

- Komisia  MsZ: Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva odporúča MsZ v Kežmarku schváliť prenájom 
nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 
27, Kežmarok, miestnosť č. 1.04 na prízemí a podiel na 
spoločných priestoroch spolu o výmere 7,962m2 pre 
Nemocnicu Poprad, a.s. Banícka 803/28, Poprad  
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Vlastný návrh  materiálu: 
 
V návrhu na uznesenie 
 
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 
............................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
                                                  Návrh  na  uznesenie  
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok miestnosť č. 1.04 a podiel na 
spoločných priestoroch spolu o výmere 7,96 m2  pre Nemocnicu  Poprad, a.s. Banícka 
803/28, Poprad,   IČO 33 513 458 je  prípadom hodným osobitného zreteľa. Predmetný 
nebytový priestor bude slúžiť pre Nemocnicu Poprad a.s. Banícka 803/28, Poprad ako 
sklad pre ambulanciu LSPP pre dospelých v Kežmarku, ktorá Nemocnica Poprad, a.s. 
prevádzkuje v objekte polikliniky.  
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, 
miestnosť č. 1.04 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 7,96 m2  pre 
Nemocnicu  Poprad, a.s. Banícka 803/28, Poprad,   IČO 33 513 458 do 30.06.2017, za 
nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     11/3a 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

b)                                                                                             
 

V súčasnosti sa realizuje výstavba prevádzkovej budovy v areáli letného 

kúpaliska na ul. Biela voda v Kežmarku. Súčasťou prevádzkovej budovy 

bude aj bufet.   

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Začatie prevádzky letného kúpaliska je plánované pred 
júnovým zasadnutím mestského zastupiteľstva. V záujme 
zabezpečenia občerstvovacích služieb počas prevádzky 
kúpaliska od jeho otvorenia predkladáme mestskému 
zastupiteľstvu návrh na prenájom nebytového priestoru. 
Mesto Kežmarok plánuje poskytovanie občerstvovacích   
služieb v zariadeniach mesta Kežmarok prostredníctvom 
organizácie zriadenej mestom Kežmarok. Vzhľadom na to, že 
nájomcom má byť príspevková organizácia,  navrhujeme 
mestskému zastupiteľstvu znížiť výšku nájmu oproti 
minimálnym sadzbám uvedeným v zásadách hospodárenia. 
 

  
  
  
Pripomienky 

subjektov: 
Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  
  

 

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

  
 
-odborný  útvar MsÚ: 
 

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

 
- Komisia  MsZ: 

 
Stanovisko komisie financií, správy mestského majetku a 
lesného hospodárstva:  Komisia odporúča schváliť prenájom 
nebytových priestorov na dobu 3 mesiacov za cenu 50 eur. 
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Vlastný návrh  materiálu: 

 

V návrhu na uznesenie 

 

Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  

 

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

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
priestorov o výmere 26,88 m2 ( bufet, sklad, sociálne zariadenie, miestnosť upratovačky)  
v prevádzkovej budove Letného kúpaliska Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko, 
príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 
00352179 je prípad hodný osobitného zreteľa.  
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov príspevkovej organizácii mesta 
Kežmarok, ktorá bude v prenajatých nebytových priestoroch prevádzkovať bufet pre 
návštevníkov letného kúpaliska. 
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov o výmere 26,88 m2 (bufet, sklad, sociálne zariadenie, 
miestnosť upratovačky)  v prevádzkovej budove Letného kúpaliska Kežmarok pre 
Mestské kultúrne stredisko  Kežmarok, príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, 
Starý trh 47, 060 01 Kežmarok,  IČO 00352179,   na dobu určitú do 30.9.2017,  za 
nájomné 50 eur. 
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         Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
Predkladá   :  
 
 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 27.04.2017  

 
 

K bodu programu: 12 

Názov materiálu: Návrh na prenájom  pozemkov: 

a/ pozemku  KN-C 2187 záhrady, časť 3 na ul. Pod traťou 

v Kežmarku pre Vieru Matejkovú trvale bytom Pod traťou 8, 

Kežmarok  

b/ pozemku  KN-C 2187 záhrady, časť 2 na ul. Pod traťou 

v Kežmarku pre Bc. Michala Kriška trvale bytom Pri zastávke 

942/3, Kežmarok  

 

 
 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová   správa. 

2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 

3. Návrhy na uznesenia.   

 

 
 

 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová  väčšina všetkých  poslancov 
 
 

Počet strán materiálu:  5 
Prílohy  k ZM:  
 
 

 4 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

Ing. Agáta Perignáthová  

vedúca oddelenia  
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Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

 
a/  
Mesto Kežmarok je vlastníkom pozemku KN-C 2187 druh pozemku 
záhrada o výmere 698 m2 , k.ú. Kežmarok . Nájomcami záhrad pri 
bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom 
dome. Ide o prenájom pozemku ktorú užívajú nájomcovia ako 
záhradky. 
  
 

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Dňa 28.03.2017  požiadala Viera Matejovská, vlastníčka bytu v 
bytovom dome  Pod traťou s.č. 962/8, Kežmarok  trvale bytom Pod 
traťou s.č. 962/8, Kežmarok  o opakovaný prenájom časti pozemku  
KN-C 2187 o výmere 178 m2, k.ú. Kežmarok - časť 3. 
  

Varianty   - popis: Variantnosť nie je.  

  
  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 

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

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa 
 

-Komisia  MsZ: Komisia urbanistky a výstavby, životného  prostredia, dopravy 
a verejných služieb  pri MsZ v Kežmarku      -     
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :    - 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva 
:     - 

  
 
                              

 

 

Vlastný návrh  materiálu: 

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

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že  prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, na ul.
 
Pod 

traťou v Kežmarku, k.ú. Kežmarok  o výmere 178 m
2
,
 
pre Vieru Matejovskú, trvale 

bytom Pod traťou s.č. 962/8, Kežmarok
 
 je prípadom hodným osobitného zreteľa, 

z dôvodu že nájomcami záhrad pri bytovom dome  Pod traťou 8 sú vlastníci bytov 

v tomto bytovom dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľku, ktorá uvedenú  

časť  pozemku   užíva ako záhradku 

 

s ch v a ľ u j e 

 

prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, o výmere 178 m2, k.ú. Kežmarok - časť 

3, na ul.
 
Pod traťou  v Kežmarku  pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod traťou s.č. 

962/8, Kežmarok na dobu neurčitú za cenu  0,17 eur/m
2
/rok . 
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Dôvodová správa    
Súčasný stav: 

 
 

 
b/  
Mesto Kežmarok je vlastníkom pozemku KN-C 2187 druh pozemku 
záhrada o výmere 698 m2,  k.ú. Kežmarok . Nájomcami záhrad pri 
bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom 
dome. Ide o prenájom pozemku ktorú užívajú nájomcovia ako 
záhradky. 
  
                                                                                         

Podnet na materiál 

a sledovaný cieľ: 

 

Bc.Michal Kriško, vlastník bytu v bytovom dome  Pod traťou s.č. 
962/8, Kežmarok  trvale bytom Pri zastávke 942/3 Kežmarok 
požiadal  o opakovaný prenájom časti pozemku  KN-C 2187 
o výmere 147 m2, k.ú. Kežmarok - časť 2. 
 
 

Varianty   - popis: Variantnosť nie je.  
  
  
Pripomienky 

subjektov: 
Pripomienky tretích subjektov počas lehoty vyvesenia neboli  
 

Návrhová časť 

Stanoviská k návrhu: 

-odborný  útvar MsÚ: 
 

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

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa 
 

-Komisia  MsZ: Komisia urbanistky a výstavby, životného  prostredia, dopravy 
a verejných služieb  pri MsZ v Kežmarku      -     
 
Stanovisko oddelenia územného plánovania , ŽP a SP :    - 
 
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného hospodárstva 
:     - 
 

  
 
 

 

Vlastný návrh  materiálu: 

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

 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, na ul.
 
Pod 

traťou  v Kežmarku k.ú. Kežmarok o výmere 147 m
2
, pre  Bc. Michala Kriška,  trvale 

bytom Pri zástavke 942/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu 

že nájomcami záhrad pri bytovom dome  Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto 

bytovom dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľa, ktorý uvedenú  časť 

pozemku   užíva ako záhradku 

 

 

s ch v a ľ u j e 

 

prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, o výmere 147 m
2
, k.ú. Kežmarok - časť 2

 

na ul.
 
Pod traťou v Kežmarku  pre Michala Kriška, trvale bytom Pri zástavke 942/3, 

Kežmarok na dobu  neurčitú ,  za cenu  0,17 eur/m
2
/rok . 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

 

 

Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 

Predkladá   :  
 

 

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   
 
 

Na rokovanie dňa: 27.4.2017  
 
 

K bodu programu: 13  
 

Názov materiálu: Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14 
                                                               Košická 2466/5           
                                                               Košická 2485/13 
                                                         
                                                               
 
 
 
 
 

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

  
 

Potrebné k schváleniu: trojpätinová väčšina všetkých  poslancov 
 

 
Počet strán materiálu: 8 

 

Prílohy  k ZM:  
 

 

žiadne 

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta Perignáthová  
 vedúca oddelenia                                                                                          
                      
 
                        
 



 
MESTO KEŽMAROK 

 

 

                                                
 
Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 

 

          
Dňa 30.4.2017  končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom 
bytov č. 9, 27 a 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v 
Kežmarku.  
Dňa 31.5.2017  končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcom 
bytov č. 7 a 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku. 
Dňa 30.6.2017 končí nájomná zmluva na dobu určitú nájomcovi 
bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, nájomcovi 
bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2466/5 a nájomcovi bytu č. 
10 v bytovom dome Košická 2485/13 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                                        
Valéria Gáborová      9               0  
Marcela Garaiová                      27                        0 
Zuzana Demčíková                   29                         0 
Ema Rusnačíková                        7                      82 eur 
Ľudmila Harmanová                  31                        0 
Oliver Pišta                                25                         0 
 
Košická 2466/5                         
Jozef Vido                                   5                    1432,74 eur  
 
Košická 2485/13   
Katarína Šilhová                         10                         0                              
 
  
           

 
Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

 
Materiál bol vypracovaný na základe žiadosti nájomcov 
o opakovaný nájom. 
 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je  
  

  

 
Pripomienky 

subjektov: 

 
Nevyvesuje sa 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 

 -odborný  útvar MsÚ: 
 

 

 

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

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

 
Komisia sociálna a bytová 11.4.2017 : Komisia po prerokovaní 
odporúča  Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 
opakovaný  nájom nájomcom bytov v bytovom dome Gen. 
Štefánika 1049/14 a nájomcovi bytu č. 10 v bytovom dome 
Košická 2485/13 v Kežmarku na dobu jedného roka.  
Pri nájomcoch, ktorí majú dlh na nájomnom, komisia súhlasí 
s opakovaným nájmom na dobu jedného roka, ak do 27. apríla 
2017 uhradia nedoplatok na nájomnom. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 

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

 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome 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. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii 
Gáborovej s manželom Františkom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na 
dobu jedného roka. 
 
2. 
 
Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Marcele 
Garaiovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele 
Garaiovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
3. 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Zuzane 
Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Zuzane 
Demčíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
4. 

a) 

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 Gen. Štefánika 1049/14 Eme 
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
b) 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
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MESTO KEŽMAROK 

 

 
 
5. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Ľudmile 
Harmanovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile 
Harmanovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
6. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
r o z h o d  u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Oliverovi 
Pištovi s manželkou Máriou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
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7. 
 

a) 

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 2466/5 Jozefovi Vidovi 
s manželkou Janou, 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. 5 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Vidovi 
s manželkou Janou,  trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
b) 
Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
n e s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Vidovi 
s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
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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. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 Kataríne 
Šilhovej s manželom Jakubom, 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. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Kataríne 
Šilhovej s manželom Jakubom,  trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 
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   Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 
 
 
Predkladá   :  

 
 
Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku   

 
Na rokovanie dňa: 

 
27.04.2017  
 

 
K bodu programu : 

 
14 

 
Názov materiálu: 

 
Návrh na zriadenie vecného bremena – VSD, a.s. Košice 
Stavba: „Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia 
                 zapojenia“  
Stavba : „Kežmarok, Meštiansky dom – SO 01 Rozšírenie  
                 NN siete“ 
 

Obsah materiálu:  
1. Dôvodová   správu. 
2. Návrhová  časť  rokovaného materiálu. 
3. Návrh na uznesenie.   
 

  
 
 

Potrebné na 

 schválenie: 

 
  -   viac ako  ½ prítomných poslancov 
   

Počet strán materiálu:     
  

Prílohy  k ZM:  
 

     

Meno  funkcia 
a podpis 
predkladateľa: 

 Ing. Agáta  Perignáthová   
 vedúca oddelenia 
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

 Stavba : „Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia 
                   zapojenia“  
                                                                                          
Distribúciu  el. siete pre obyvateľov mesta na  ul. Hradská 
cesta, nám. Požiarnikov v Kežmarku. zabezpečovala 
murovaná trafostanica,  ktorá bola osadená na  parcele KN-C 
177/2 a NN el.  rozvody. 
 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

Východoslovenská distribučná a.s. Košice požiadala mesto 
Kežmarok o stanovisko k rekonštrukcii NN vedenia 
a osadenia rozpojovacích skriniek v súvislosti so stavbou 
„Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia“  
Keďže trasa  el.vedenia bude vedená parcelami vo vlastníctve 
mesta, je potrebné zriadiť  na slúžiacich pozemkoch  vecné 
bremeno. Presná trasa el.vedenia ako aj osadenie 
rozpojovacích skriniek   bude zrejmá po realizácii stavby 
a vypracovaní geometrického plánu na zriadenie vecného 
bremena. 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
  
  
Pripomienky 
subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 
 -odborný  útvar MsÚ: 

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

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 
Komisia  MsZ: 
 

Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb :    - 
 

Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 10.04.2017 Komisia financií, správy mestského 
majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  v Kežmarku  
schváliť bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely 
KN-C 177/2 ,KN-C 3221/1, KN-C 471/1, KN-C 3224, KN-C 
3223, KN-C 3215,  k.ú. Kežmarok   pre  Východoslovenskú 
distribučnú a.s. Košice v súvislosti so stavbou Kežmarok – 
úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia. Presná trasa el. 
vedenia bude zrejmá po vyhotovení geometrického plánu na 
zriadenie vecného bremena.. 
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Vlastný návrh  materiálu: 
 

V návrhu na uznesenie  
  
Pozmeňujúce návrhy  k materiálu  počas  MsZ:  
 

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

 
 

                                            Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel   č. KN-C 177/2 ,KN-C 3221/1, 
KN-C 471/1, KN-C 3224, KN-C 3223, KN-C 3215,  - k.ú. Kežmarok   v prospech 
vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia a zariadenia na slúžiacich 
pozemkoch : Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou 
„Kežmarok úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia“  s  povinnosťou povinného  
Mesta Kežmarok  : 
 

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

 
 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po 
ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.                                               
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Dôvodová správa.    
Súčasný stav: 
 
 

Stavba : „Kežmarok, Meštiansky dom – SO 01 Rozšírenie  
                 NN siete“ 
 
Prívod  el. energie    pre  objekt  s.č. 2498   na  parcele 
KN-C 18/2 je riešený v súčasnej dobe  cez susedný objekt na 
parcele 18/1 . 

Podnet na materiál 
a sledovaný cieľ: 
 

VSD a.s. Košice z dôvodu realizácie rozšírenia NN siete   pre 
uvedený objekt požiadali mesto o súhlas k vedeniu  inž. sietí  
cez pozemky mesta a zároveň zriadiť na pozemky vecné 
bremeno.. Presná trasa elektrickej prípojky   bude zrejmá po 
realizácii stavby a vypracovaní geometrického plánu na 
zriadenie vecného bremena. . 
 

Varianty  1- popis: Variantnosť nie je.  
  
  

 
Pripomienky 
subjektov: 

 
Nevyvesuje sa  

Návrhová časť. 
Stanoviská k návrhu: 
 -odborný  útvar MsÚ: 
 

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

-právne  stanovisko: Nevyžaduje sa   
 
Komisia  MsZ: 
 

 
Komisia urbanistiky a výstavby, životného prostredia, 
dopravy a verejných služieb : dňa 17.10.2016 : Komisia 
odporúča Mestu Kežmarok, aby pre G Systems Spiš s.r.o., 
Klčov povolilo zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
mesta Kežmarok pre realizáciu elektrickej prípojky – varianta 
č.2.  
Komisia financií, správy mestského majetku a lesného 
hospodárstva: 18.10.2016  Komisia financií, správy 
mestského majetku a lesného hospodárstva  odporúča MsZ  
v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena na časť 
parcely  KN-C 26/1, KN-E 488/2, KN-E 486/7, KN-E 6606/1 
a KN-E 508 k.ú. Kežmarok  bezplatne  v prospech vlastníka   
el.prípojky  VSD a.s. Košice   za jednorazovú odplatu 3,- 
eur/m dĺžky vedenia.  
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Vlastný návrh  materiálu: 
 

V návrhu na uznesenie  
 

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

 

                                

 

                                       Návrh  na  uznesenie  
 

 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 26/1, KN-E 488/2, KN-E 486/7, KN-E 
6606/1 a KN-E 508 k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby elektrickej prípojky na 
slúžiacich pozemkoch:  Východoslovenská distribučná, a.s. Košice  ( IČO 36 599 361 ) v 
súvislosti so stavbou : „Kežmarok, Meštiansky dom – SO 01 Rozšírenie NN siete“  s  
povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 

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

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia  a jeho ochranným pásmom  na 
slúžiacich pozemkoch.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m 
dĺžky vedenia.                                             
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