Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

V Kežmarku 08. 07. 2021
Číslo spisu 4/2021

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021
Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ing. Jela Bednárová, prednostka úradu
JUDr. Mgr. Ondrej Teraj, hlavný kontrolór mesta
JUDr. Adela Bednárová – vedúca právneho oddelenia
ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej
komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Hradné námestie 3 – Environmentálne
centrum
4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021
5. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na
rok 2021 podľa VZN č. 3/2016
6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
6.1 Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe
v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Ľubica - Miroslav Valaštiak a manželka
Marta Valaštiaková, Kežmarok
6.2. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodnej prípojky k stavbe:
„Čerpacia stanica pohonných látok OMV Huncovce“ , k. ú. Kežmarok - SLOVKRED,
s. r. o., Poprad
6.3. Návrh na predĺženie doby, počas ktorej nebude spoločnosť Lesy mesta Kežmarok,
s. r. o. platiť nájomné za nájom lesného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica,
Mlynčeky, Stráne pod Tatrami a Kežmarok
6.4. Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, Kežmarok - Spravbytherm s.
r. o., Kežmarok
6.5. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 172/2020 zo dňa 15.10.2020 – ERATEAM
s. r. o., Kežmarok
6.6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku a podmienok obchodnej
verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu garáže, k. ú. Kežmarok
6.7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru v objekte Hlavné námestie 118/3, Kežmarok
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6.8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 29/2021 zo dňa 25.02.2021 – MUDr. Anton Usachov
6.9. Návrh na nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3
7. Rôzne
8. Záver

1. Otvorenie
Na úvod zasadnutia viceprimátor mesta p. Karol Gurka privítal prítomných na zasadnutí MsZ.
Skonštatoval, že prítomných je 10 poslancov a teda je MsZ uznášaniaschopné. Ospravedlnili sa
traja poslanci, a to p. Majorová Garstková, p. Perignáth a p. Jankura s tým, že p. Zreľak
a p. Kovalský by sa k nim mali pripojiť počas rokovania MsZ. Ospravedlnil, tiež p. primátora
ktorý je momentálne na zasadnutí v NR SR ako aj p. Majorová Garstková.

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej
komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
p. Polák
- požiadal zaradiť do rokovania bod Interpelácie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s c h v a ľ u j e program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej
komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Hradné námestie 3 – Environmentálne
centrum
4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021
5. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na
rok 2021 podľa VZN č. 3/2016
6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
6.1. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe
v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Ľubica - Miroslav Valaštiak a manželka
Marta Valaštiaková, Kežmarok
6.2. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodnej prípojky k stavbe:
„Čerpacia stanica pohonných látok OMV Huncovce“ , k. ú. Kežmarok –
SLOVKRED, s. r. o., Poprad
6.3. Návrh na predĺženie doby, počas ktorej nebude spoločnosť Lesy mesta Kežmarok,
s. r. o. platiť nájomné za nájom lesného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica,
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Mlynčeky, Stráne pod Tatrami a Kežmarok
6.4. Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, Kežmarok - Spravbytherm
s. r. o., Kežmarok
6.5. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 172/2020 zo dňa 15.10.2020 – ERATEAM
s. r. o., Kežmarok
6.6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku a podmienok obchodnej
verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu garáže, k. ú. Kežmarok
6.7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru v objekte Hlavné námestie 118/3, Kežmarok
6.8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 29/2021 zo dňa 25.02.2021 – MUDr. Anton Usachov
6.9. Návrh na nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3
7. Rôzne
8. Záver
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 87/2021
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
v o l í do návrhovej komisie:
p. poslankyňu Eleonóru Levickú
p. poslanca Vojtecha Wagnera
v o l í do volebnej komisie:
p. poslankyňu Janku Gantnerová za predsedu komisie
p. poslanca Jozefa Matiu za člena komisie
p. poslanca Jozefa Juhásza člena komisie
be r i e n a
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice:
p. poslankyňu Martu Sabolovú
p. poslankyňu Eleonóru Baráthovú
- primátorom určenú zapisovateľku
- p. Veroniku Klukošovskú
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 88/2021
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Hlasovanie za zaradenie bodu Interpelácie:
za: 7, proti: 2, zdržal sa: 1
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Baráthová,
proti: Gantnerová, Gurka
zdžal sa: Sabolová
Návrh neprešiel.

3. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Hradné námestie 3 – Enviromentálne
centrum
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia objektu Hradné
námestie 3 – Environmentálne centrum“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie
ŽoNFP na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie
informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy - kód Výzvy: OPKZP-PO2SC211-2021-67
b/ zabezpečenie plánovaných finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu
vo výške 46 315,00 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
c/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 89/2021

4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021
p. Maitner
- nerozumie, prečo k danému bodu nezasadala finančná komisia, nakoľko ku všetkým ostatným
bodom zasadali komisie
- je to podľa neho obchádzanie postupu a preto sa aj zdrží pri hlasovaní
- podotkol, že v zmene rozpočtu je aj presun financií na rekonštrukciu verejného osvetlenia na ul.
Michalská

4

- eviduje niekoľko podnetov od obyvateľov ul. Michalská, že osvetlenie je urobené zle a to
v zmysle, že lampy nie sú pod pravým uhlom, sú oproti domom a v noci ľuďom svietia do okien
a znemožňujú im pokojný spánok
- chcel sa opýtať ako je myslená rekonštrukcia, či je myslené aj na to, aby boli svietidlá v nižšej
výške, povytiahnuté nad cestu a aby osvetľovali len to, čo majú a nesvietili obyvateľom do okien
- podotkol, že presúvajú finančné prostriedky v príjmovej aj výdavkovej časti z festivalu EĽRO,
čo je logické, keďže sa neuskutoční, no zároveň sa uskutoční na hrade mini Festival za Euro, kde
sú tiež nejakí trhovníci
- chcel by sa opýtať či je tam plánovaný aj predaj remeselných výrobkov a občerstvenia
p. viceprimátor
- z jeho pohľadu je podnet na technické prevedenie verejného osvetlenie na mieste, ak sú takéto
postrehy
- čo sa týka Festivalu EĽRO je zrušený a preto na to zareagovalo aj ekonomické oddelenie
- čo sa týka Festivalu za Euro, je to na hrade, pričom hrad je vo vlastníctve PSK ako aj nádvorie
hradu, takže s týmto mesto nejako zásadne nemá nič
p. prednostka
- je to presne tak, ako podotkol p. viceprimátor, no uvažujú s organizáciou akcie menšieho
rozsahu v auguste, ak to epidemiologická situácia umožní
p. Maitner
- na to, aby mohol počas festivalu prebiehať predaj, by mesto muselo mať schválené VZN
o príležitostnom trhu, čo však nemá
- z daného pohľadu tam nemôže prebiehať predaj remeselných výrobkov a ani alkoholických
nápojov, nakoľko majú schválené VZN, ktoré obmedzuje ich predaj na verejne dostupných
miestach, pričom výnimka je len počas festivalu EĽRO
p. viceprimátor
- podotkol, že to nie je predmetom rokovania daného bodu
- je to otázka, čo si organizuje hrad ako taký a nie mesto
- nie je si istý, či nádvorie hradu je verejné priestranstvo
p. Gantnerová
- podotkla, že to prebrali aj na komisii, kde im bolo oznámené, že v meste je platné VZN, kde je
povolená organizácia trhov v meste 4-krát, tzn. že ak by chceli spraviť na území mestá iné trhy
museli by sme poopraviť dané VZN
- keďže je to na hradnom námestí, je to v kompetencii riaditeľky hradu, čo sa tam bude
predvádzať a predávať
- zdá sa jej, že VZN na predaj alkoholických nápojov platí len do 22:00
p. Maitner
- ak by mal byť nejaký trh na území mesta, musí ho schváliť mesto v rámci VZN a je jedno či
v súkromných alebo verejných priestoroch
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p. viceprimátor
- myslí si, že právne oddelenie sa môže pozrieť na to, ako je deklarované podujatie na hrade, či
organizátor podujatia niečo porušil
p. Polák
- opýtal sa, prečo ak majú zmenu rozpočtu nezaujala komisia financií stanovisko k tejto zmene
p. viceprimátor
- komisiu financií nezvolával z dôvodu, že materiál by už bol zverejnený v čase, keď by sa
k nemu komisia vôbec dostala, pretože ide o mimo plánové MsZ
- nezvolal ju, nakoľko to nepovažoval za potrebné
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 03/2021
podľa predloženého návrhu,
b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
– kapitálové výdavky vo výške 55 000 €,
c) zníženie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko
– bežné výdavky vo výške 163 000 €,
d) zníženie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2021 vo výške 86 300 € na finančné krytie aktivity:
- Príprava a spracovanie projektov,
- Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest.
e) zvýšenie objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok
v roku 2021 vo výške 15 000 € na finančné krytie aktivity:
- Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou sochy Imricha Thökölyho,
f) doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2021 vo výške 71 300 € na finančné krytie aktivity:
- „Rekonštrukcia objektu Hradné námestie 3 – Enviromentálne centrum“,
- „Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remesto o historické trhovisko“,
- „Rekonštrukcia a modernizácia športoviska v MŠ Cintorínska Kežmarok“ –
Materská škola – Cintorínska 3, Kežmarok,
- „Stála expozícia geologických exponátov – úpravy exteriéru a expozičná
infraštruktúra“ – Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.
g) doplnenie textovej časti programového rozpočtu v programe 13 Sociálne služby:
za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Matia, Juhász, Wagner, Levická, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Kovalský, Gurka
zdržal sa: Maitner, Polák
Prijaté uznesenie dostalo č. 90/2021
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Na rokovanie MsZ sa dostavil p. Kovalský a p. Zreľak.

5. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na
rok 2021 podľa VZN č. 3/2016
p. Polák
- víta rozdelenie daných prostriedkov pre uvedené kluby, kde každý z nich poskytuje pre občanov
mesta Kežmarok aktivity
- opýtal sa predsedu komisie športovej na základe čoho boli financie prerozdelené, či na základee
požiadavky klubov alebo na základe rozhodnutia komisie
p. Kovalský
- ozrejmil, že na komisii športu riešili projekty v 2. fázach, kde v januári rozdelili asi 2/3 rozpočtu
- teraz rozdelili posledné peniaze
- podporili rôzne veci, aby si prišli na svoje všetky vekové kategórie napr. podporili rybárov,
aftercovidový hokejový turnaj, taktiež mladý talent z Kežmarku, ktorý má možnosť dostať sa na
mládežnícku olympiádu do Fínska
- snažia sa, aby to bolo všetko vykryté, aby to boli nielen peniaze pre športovú činnosť, ale aby
vedeli prilákať aj čo najširšiu verejnosť
- myslí si, že všetci členovia sa v daných rozhodnutiach zhodli
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
dotácie pre ostatné športové kluby z rozpočtu mesta na rok 2021
1. Slovenský skauting, 3. zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok ,
Ľubická cesta 1070/9, 060 01 Kežmarok, IČO: 36162540

1000,00 €

2. Základná organizácia, Kynológia Kežmarok,
Poľná 1775/75, 060 01 Kežmarok, IČO: 37783068

450,00 €

3. Šport je cesta - hokejbal, oz,
Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975

900,00 €

4. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Kežmarok,
Hlavné námestie 18/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 001782090703

500,00 €

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Kovalský,
Zreľak, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 91/2021
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6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
6.1. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe
v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Ľubica - Miroslav Valaštiak a manželka Marta
Valaštiaková, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemku:
parc. E-KN č. 2611/1, trvalý trávny porast o výmere 2 509 m2, evidovaný na liste vlastníctva
č. 2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:
00 326 283, podiel 1/1,
na umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky NN na stavbu: „Záhradkárska osada
Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica, Objekt: SO 02 – Odberné elektrické zariadenie“ na
slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby v prospech vlastníka stavby Miroslava
Valaštiaka, dátum narodenia 25.06.1952 a manželky Marty Valaštiakovej, dátum narodenia
16.11.1954, obaja trvalý pobyt Nižná brána č. 3, Kežmarok s povinnosťou povinného mesta
Kežmarok:
-

strpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky – odberného elektrického
zariadenia na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom
pláne na zriadenie vecného bremena,

-

strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky,
pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby elektrickej prípojky –
odberného elektrického zariadenia a jej príslušenstva.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby, a to dĺžkou elektrickej NN prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich
pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky
elektrickej prípojky.
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Kovalský,
Zreľak, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 92/2021
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6.2. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodnej prípojky k stavbe:
„Čerpacia stanica pohonných látok OMV Huncovce“ , k. ú. Kežmarok - SLOVKRED,
s. r. o., Poprad
p. Polák
- víta aktivitu danej spoločnosti, ale čo sa týka stanoviska komisie vidí, že traja boli za a dvaja sa
zdržali, čo nie je jednoznačné stanovisko, a preto požiadal o bližšie zdôvodnenie daného
stanoviska
- opýtal sa, kde by mala budúca čerpacia stanica stáť
- zaujíma ho, ak v tejto lokalite vyrastie čerpacia stanica, ako bude vyriešené dopravné napojenie
v smere od Kežmarku do Popradu
p. viceprimátor
- čo sa týka stanoviska komisie nie je tu p. Jankura ako predseda komisie
- dal do pozornosti, že po mestských pozemkoch ide len vodovod v danom vecnom bremene
a celá stavba sa má riešiť v katastri obce Huncovce
- dopravné napojenie bude určite predmetom stavebného konania obce Huncovce, pretože
dopravné napojenie budú musieť vyriešiť v súlade so zákonom
- je to o tom, že tam čerpacia stanica bude a či im to zjednodušia tým, že si potiahnu prípojku po
pozemku mesta
p. Sabolová
- podotkla, že je škoda, že tu nie je nikto, kto by im vedel zodpovedať ich otázky
- má informácie, že benzínová pumpa má byť na dvoch miestach, a to v priestore IAMES
a v smere na Poprad ku Huncovciam
- zaujíma ju pohľad vo vzťahu k životnému prostrediu, nakoľko je v blízkosti rybník, a teda aký to
bude mať vplyv na okolité životné prostredie
- podotkla, že či sa všetky tieto veci zobrali do úvahy, je to na obci Huncovce ale vzhľadom na to,
že je to v blízkosti katastrálneho územia mesta Kežmarok, mali by sa k tomu vyjadriť
- opýtala sa, či aj vzhľadom na to, že tu majú už viacero benzínových čerpadiel, je táto činnosť
nevyhnutná na území v bezprostrednej blízkosti mestských rybníkov a či je potrebné podporovať
tieto čerpacie stanice, lebo ide o životné prostredie
p. viceprimátor
- podotkol, že celý materiál je o vecnom bremene a nie o čerpacej stanici
- ak aj nedajú súhlas na vecné bremeno, neznamená to, že tam nebude stanica postavená
- celá čerpacia stanica je v kompetencii obce Huncovce, ktorá si chce cez pozemok mesta
potiahnuť len vodovodné potrubie
- zhrnul, že z ekologického hľadiska to určite zaujíma každého
- nie je to o tom, že v katastri Kežmarku povoľujú čerpaciu stanicu, ale len vecné bremeno
p. Polák
- chápe merito prerokovaného bodu, no napriek tomu ho zaujíma, akým spôsobom to bude riešené
aj napriek tomu, že je to v katastrálnom území obce Huncoviec
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- ako Kežmarčanov by ich malo zaujímať, akým spôsobom to bude vyriešené, nakoľko sa ich to
dotkne a aj dopravy v meste Kežmarok
p. viceprimátor
- podotkol, že asi nikto na mestskom úrade nemá informáciu, ktorú požaduje p. Polák, nakoľko to
nejde cez mestský úrad Kežmarok
p. prednostka
- prisľúbila, že sa budú iniciatívne zaujímať o danú tému a budú o tom informovať poslancov aj
čo sa týka pohľadu životného prostredia, bezprostrednej blízkosti rekreačného územia
a tiež dopravného napojenia
p. Kovalský
- ozrejmil, stanovisko komisie
- materiál komisia riešila e-mailovom komunikáciou
- podotkol, že žiadateľ má všetky potrebné povolenia k výstavbe a žiada len o prípojku
- ak sa niekto zdržal tak len z dôvodu, že sa v rámci komisie dohodli, že do budúcna nebudú
takéto vážne veci riešiť prostredníctvom e-mailu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časti pozemku:
parc. E-KN č. 5219/2, trvalý trávny porast o výmere 408 m2, evidovaný na liste vlastníctva
č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok,
IČO: 00 326 283, podiel 1/1,
na umiestnenie a uloženie SO 08 Prípojky vody a SO 09 Areálového vodovodu na stavbu:
„Čerpacia stanica pohonných látok OMV Huncovce“ na slúžiacom pozemku v prospech
vlastníka stavby SLOVKRED, s.r.o., Kukučínova 983/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 462 977
s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
-

strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí – SO 08 Prípojka vody a SO 09
Areálový vodovod na slúžiacom
pozemku, tak, ako to bude zakreslené
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,

-

strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok,
pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby SO 08 Prípojka vody a SO 09
Areálový vodovod a ich príslušenstva.
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Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
inžinierskych sietí, a to dĺžkou SO 08 Prípojky vody a SO 09 Areálového vodovodu a ich
ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného
bremena je 3,00 eur/m dĺžky SO 08 Prípojky vody a 3,00 eur/m dĺžky SO 09 Areálového
vodovodu.
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Gantnerová, Baráthová, Kovalský, Zreľak,
Gurka
zdržal sa: Sabolová
Prijaté uznesenie dostalo č. 93/2021

6.3. Návrh na predĺženie doby, počas ktorej nebude spoločnosť Lesy mesta Kežmarok,
s. r. o. platiť nájomné za nájom lesného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica, Mlynčeky,
Stráne pod Tatrami a Kežmarok
p. Maitner
- podotkol, že argumenty sú mu jasné, aj to že príjmy danej spoločnosti sú nízke
- podľa jeho názoru nemôže byť uzatvorená nájomná zmluva bez odplaty a tu sa to deje
- tento návrh je podľa neho bezpredmetný a korektnejší postup by bol mať s nimi uzatvorenú
nájomnú zmluvy so štandardnou výškou nájmu a kompenzovať im náklady iným spôsobom
- rozumie argumentu, že lesy sú v ochrannom pásme a nemôžu ťažiť drevo, no myslí si, že na to
existujú kompenzácie zo strany štátu, kde obhospodarovateľom, ktorý sú týmto ochranným
pásmom obmedzení štát kompenzuje výpadky
- z jeho pohľadu by korektný postup bol taký, aby bola nájomná zmluva na určitú sumu
a výpadok by bol kompenzovaný v zmysle náhrad alebo nejakou ďalšou dotáciou
- mrzí ho, že z tohto materiálu sa nedozvedeli nič o náhradách
- opýtal sa, aká je v súčasnosti výška daných náhrad
- myslí si, že daná téma si zaslúži komplexnejšiu debatu, nakoľko má indície, že daná spoločnosť
je už dlhodobo vo finančných problémoch, čo sa týka obnovy lesa
- má tiež informáciu, že náhradu poberá mesto Kežmarok a ďalej ju neposkytuje resp. nepresúva
na Lesy mesta Kežmarok, no nie je si istý, či má správnu informáciu
p. Bednárová
- na minulom MsZ to bolo ako bezodplatný nájom a práve preto to teraz zmenili, že to nie je
bezodplatný nájom ale, že sa nájom neplatí, riešime aj predchádzajúcu dobu, pretože aj
predchádzajúce uznesenia neboli správne naformulované, preto sme vlastne pripravili uznesenie,
že sa vzdávame nájomného za predchádzajúcu dobu, nakoľko spätne sa to už nedá
- nakoľko zmluva je nakoncipovaná tak, že nájom sa má platiť podľa znaleckých posudkov, brali
to tak, že je to nájomná zmluva, len s tým, že MsZ v podstate schvaľuje, že za danú dobu to má
byť akási forma pomoci, kde sa nájomné nebude platiť
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p. Polovková
- pokiaľ vie, rieši to majetkové oddelenie a áno uplatňujú si dotáciu
- peniaze za nájom sa viažu na ďalšie výdavky
- mali by peniaze prísť, no zatiaľ nevedia v akej dobe, nakoľko išla požiadavka
p. prednostka
- podotkla, že na dané prostriedky čakajú už druhý rok
p. Maitner
- zareagoval na bezodplatnosť a vzdanie sa nájmu, čo je podľa neho to isté
- vo finále si nevie predstaviť, že majú dve zmluvné strany, ktoré si dohodli určitý nájom a teraz
do toho vstúpi MsZ a povie, že sa zrieka daného nájmu, čím môžu potom vstúpiť do každej jednej
zmluvy
- myslí si, že by mali daný bod stiahnuť a prejsť si znova právne a ekonomické aspekty podrobne
p. Polák
- mrzí ho, že tu nie je konateľ spoločnosti, ktorý by im vedel na ich otázky odpovedať
- je pravda, že dotácie nechodia každý rok ale kumulatívne, spätne
- Lesy mesta Kežmarok sú vo vysokom stupni ochrany, kde nie je možné ťažiť drevo a príjmy
tejto s. r. o. sú výrazne závislé od vyťaženého dreva a preto vlastne aj tá náhrada chodí
- pri pozretí si účtovnej závierky možno povedať, že obrat spoločnosti Lesy mesta Kežmarok
medziročne poklesol asi o polovicu
- je potrebné povedať, že tým, že náhradu za nemožnosť ťažby v tomto vysokom stupni ochrany
dostáva mesto a nie lesy, danú s. r. o. budú musieť do budúcna dotovať ak chcú zabezpečiť
výsadbu nových stromov
- je na mieste, aby dané peniaze, ktoré prídu ako náhrada putovali do organizácie na budúcu
výsadbu
- za predpokladu, že zdroje prídu vie si predstaviť, že spoločnosť by mala nejakú formu nájmu
- čo sa týka bezplatného nájmu, nevie sa k tomu vyjadriť, a preto sa spolieha na právny aparát
mesta
- súhlasí s p. Maitnerom, že daný bod je potrebné pripraviť lepšie aj za prítomnosti osôb, ktoré im
budú vedieť podať relevantné informácie
p. Gurka
- súhlasí s tým, že bude potrebná výsadba stromov
- je tu otázka, že lesy mesta Kežmarok sa o lesy starajú a na stole je materiál, že sa idú o nich
starať ďalej
- z jeho pohľadu chcú, aby sa Lesy mesta Kežmarok starali o lesy mesta ďalej a je pred nimi
materiál, aby mohli a mali to legislatívne podchytené
- ak celú tému vrátia, natiahnu to znovu o dva mesiace
- je dobré ak s majetkom nakladá mestská s. r. o. a nerieši sa s ním niečo iné čo by možno
vyzeralo horšie
- nevidí dôvod sťahovať daný bod, pretože tým lesom mesta Kežmarok len finančne uľavia ak to
schvália tak ako to je
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- nemení to nič na veci, že ak peniaze prídu ako sa s nimi naloží
- Lesy mesta Kežmarok sú pod projektom a majú od mesta dokonca aj pôžičku
- je to širšia téma ako financovať starostlivosť o lesy mesta
- to o čom hovoria nesúvisí celkom s predloženým bodom
p. Maitner
- súhlasí, že ide o mestskú organizáciu, ale proces nie je správny
- radil sa s právnikmi, ktorý mu potvrdili, že bezplatný nájom neexistuje
- nájomného sa vzdať nedá, lebo potom to nie je nájom, ale výpožička čo je celkom niečo iné
- navrhol stiahnuť predložený materiál, pripraviť nový, kde by dané pozemky dali do nájmu
za 1,-€/ročne formou osobitného zreteľa, kde by sa zmluva uzatvárala na kratšie obdobie
a nastavili by sa transparentné pravidlá
- podotkol, že mesto má ďalšiu zmluvu s Lesmi mesta Kežmarok, kde im obmedzuje nejaké
práva, ktoré sa týkajú ich činnosti
- poznamenal, že ide o nejakú vodnú nádrž, kde výška náhrady je 0,- € a navrhol spraviť k tejto
sume dodatok vo výške nájmu, ktorý momentálne chýba lesom
- nemyslí si, že by mali v tomto bode ďalej pokračovať
p. viceprimátor
- je za to aby to bolo legislatívne v poriadku a aby sa pochybnosti odstránili
- ak je to možné bol by za to, aby sa to dnes na MsZ vyriešilo
p. Bednárová
- podotkla, že je to existujúci právny vzťah, na ktorý je viazané čerpanie fondov, pričom to
nechceli úplne likvidovať a snažili sa nájsť nejaké riešenie, aby to bolo v poriadku
- je pravdou, že ak by bol nájom bezplatný ide o výpožičku
- nájom im už trvá, nejde o schvaľovanie nového právneho vzťahu, pretože za takých okolností by
to riešili presne tak, ako tu už bolo povedané, žeby museli vedieť aký je nájom a v zmysle zásad
hospodárenia by MsZ predkladali návrh na zníženie nájmu
p. Zreľak
- predložený návrh mu dáva zmysel, no súhlasí aj s p. Maitnerom, že bezodplatný nájom je
nezmysel, ale teraz chápe ten dôvod, a to čerpanie prostriedkov z fondov EÚ
- myslí si, že relevantné sú obidva stanoviská a je otázkou k čomu sa prikloniť
- nevie či schváliť návrh p. Maitnera, kde môžu ohroziť čerpanie európskych fondov, alebo to
schváliť tak, ako je to predložené a nebude to úplne v poriadku
- myslí si, že správa im hovorí o tom, že Lesy mesta Kežmarok nie sú úplne v dobrom stave čo sa
týka ekonomickej stránky
- problém je asi v tom, že chcú pokračovať v niečom, čo nie je úplne “košér“
- ak chcú však v niečom pokračovať musia hľadať cestu, ktorá je prijateľná aj za cenu rizika
p. Maitner
- opýtal sa o akej sume nájmu hovoria, ak by materiál stiahli a chceli by to v rámci nejakej dotácie
refundovať
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- podotkol, že to nie je tak, že by bol daný projekt ohrozený, nakoľko nájomná zmluva stále platí
- podotkol, že ak sa k tomu vrátia o 2 mesiace daná čiastka alikvotne narastie ale určite ju vedia
nejakým spôsobom nahradiť
- nie je to fér ani voči primátorovi, aby podpisoval nejakú zmluvu, ktorá bude nakoniec zmluvou
o výpožičke, ani voči poslancom, aby sa rozhodovali teraz pod „Damoklovým mečom“
p. Teraj
- ozrejmil, že o tomto bode rozprával osobne s konateľom spoločnosti
- spoločnosť Lesy mesta Kežmarok uzavrela nájomnú zmluvu 18. 04. 2011 na obdobie 20 rokov
- aj v danom materiáli v dôvodovej správe je napísané, že bolo stanovené obdobie 10 rokov, kde
nemuseli platiť nájom a dané obdobie teraz skončilo
- v zmluve sa píše, že po uvedenej dobe bude nájomca platiť nájomné vo výške stanovej v súlade
s príslušnými právnymi predpismi na základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný
znalcom
- neznižujú resp. neodpúšťajú niekomu niečo, dohodli si nájom na 20 rokov, kde 10 rokov nebudú
platiť nájom a po 10 rokoch si dajú vypracovať znalecký posudok
- bolo mu povedané p. riaditeľom, že na nájomnú zmluvu sú viazané určité finančné prostriedky
a jej zrušenie by malo nejaké následky
- ak by dnes nerozhodovali o tom, že sa to predĺži na ďalších 10 rokov ich povinnosťou by bolo
dať si vypracovať znalecký posudok, ktorý by mohol stáť viac ako nájom, ktorý by mali dať
mestu
- ďalej by museli postupovať podľa znaleckého posudku, ktorý by si museli dať vypracovať
p. Polák
- dal procedurálny návrh na krátku prestávku, nakoľko si nie je 100% istý ako sa rozhodnúť
- navrhol zvážiť schváliť výšku nájomného za 1,- € a preformulovať uznesenie
Hlasovanie za procedurálny návrh na 10-minútovú prestávku
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Gurka,
Zreľak, Kovalský
Vyhlásená 10-minútová prestávka.
p. Mazureková
- po skončení prestávky stiahla uvedený bod z rokovania MsZ

6.4. Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, Kežmarok - Spravbytherm s. r. o.,
Kežmarok
p. Polák
- opýtal sa z akého dôvodu sa ide sťahovať spoločnosť Spravbytherm do priestorov bývalého
MsKS, nakoľko daný objekt na Starom trhu vždy považoval za akési zázemie pre účinkujúcich
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- čo bude s priestormi súčasného Spravbythermu na ul. Poľnej?
- podotkol, že odkedy prešla kultúra pod mesto dostávajú sa mu negatívne ohlasy na kultúru
p. prednostka
- mesto je povinné efektívne hospodáriť so svojimi prostriedkami aj so svojím majetkom
- keďže nie je možné naďalej v tak vysokom štandarde nastavenia fungovania kultúry, čo sa týka
priestorových možnosti pokračovať a priestory zrekonštruovanej knižnice poskytovali dostatočné
priestory pre kompletné bývalé MsKS aj knižnicu presunulo sa to pod jednu strechu
- vníma to ako veľmi pozitívnu zmenu
- uvoľnil sa tým priestor na ul. Starý trh a bližšie k občanom vnímali potrebu komunikácie so
Spravbythermom, ktorý spravuje mestské byty a bytový fond
- s uvoľnenými priestormi sa počíta v rámci VPS, ktoré majú nedostatočné priestory, a preto sa
uvažuje s rozšírením ich pôsobenie v areáli bývalého Spravbythermu
p. Baráthová
- začína to považovať za koniec kežmarskej kultúry
- za budovu MskS sa veľmi dlho bojovalo už za minulého obdobia
- zlúčenie dvoch odborov (regionálny rozvoj a kultúra) považuje za nesprávne, jedno a druhé pre
ňu predstavuje rôzne veci
- zdôraznila, že pracovala 40 rokov v kultúre, tak rozumie kultúre na rozdiel od tých, ktorí dávajú
dohromady nezmysly
p. Maitner
- vníma to rovnako ako p. Baráthová
- zaujíma ho či nové priestory sú vhodné pre spoločnosť Spravbytherm a ako sú riešené
parkovacie miesta pre spoločnosť
p. viceprimátor
- na danú tému hovoril s p. Bešenejom, ktorý podotkol, že z jeho pohľadu sú priestory lepšie ako
na ul. Poľná a to, že budú bližšie k občanom považuje za dobrú vec
- parkovanie áut bude riešené vo dvore
- je to vyslovene krok smerom k občanom
- čo sa týka priestorov v knižnici sú vyhovujúce a veľkej sály sa momentálne žiadne zmeny
nedotýkajú, je to len o budove MsKs a kultúra má v knižnici veľmi pekné priestory
- Spravbytherm momentálne využije neobývaný priestor
p. Polák
- poznamenal, že si treba uvedomiť, že ak urobia daný krok veľmi ťažko sa im bude riešiť stav, ak
budú potrebovať priestory strediska na zázemie pre kultúru
p. Maitner
- nepozná dôvody, prečo sa Spravbytherm chcel presunúť, ale myslí si, že v rámci centra mesta by
mali byť priestory využité inak
- myslí si, že je to zlý krok, ktorý bude nezvratný
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p. Matia
- na komisii bytovej rozoberali aj danú tému a kapacitne je budova pre Spravbytherm vyhovujúca
- niekedy MsKS nevyužívalo súčasnú knižnicu
- ide o zrekonštruovanú budovu a z jeho pohľadu sa tam presunie kultúra, čo sa týka
administratívy
- priestory, kde doteraz sídlila administratíva kultúry neboli podľa neho veľké
- berie to tak, že presúvajú len administratívu kultúry do priestorov knižnice
p. Maitner
- myslí si, že sa oberajú o priestor, ktorý mohol byť v budúcnosti využitý inak
p. Matia
- podotkol, že zo strany obyvateľom je požiadavka, aby bol Spravbytherm bližšie, nakoľko
spravuje dosť veľa bytov
p. Zreľak
- ako člen komisie kultúry musí vyjadriť nesúhlas s daným zámerom, nakoľko dostal dosť veľa
podnetov od ľudí, ktorí pracujú v danej „brandži“ a nie sú s tým stotožnení
- treba si uvedomiť, že k týmto veciam je potrebné pristupovať citlivejšie
- z jeho pohľadu, tí ktorí kultúru v meste Kežmarok vyhľadávajú ju budú vyhľadávať kdekoľvek
- ide o princíp, že priestory, zázemie ktoré tam boli ako aj aktivity, ktoré tam robili sa spájajú
s nejakými emóciami
- vníma to ako citlivú otázku, ku ktorej by mali aj citlivo pristupovať
- nie je to možno úplne šťastný krok, no chápe prečo to mesto robí, ale aj ľudí do toho
zainteresovaných
p. Polák
- fakticky reagoval na predrečníkov, že jediné s čím sa dá súhlasiť je to, že Spravbytherm bude
bližšie k občanov
- aj tu však vedia ponúknuť iné riešenie, nakoľko mesto má veľa nevyužitých priestorov, ktoré sa
dajú pripraviť napr. pre Spravbytherm
p. Maitner
- mrzí ho, že sa tvária, že idú o niečom rozhodovať, no proces sa už začal
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom objektu na ulici Starý trhu
518/47, 060 01 Kežmarok, o výmere 1056 m2, pre Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01
Kežmarok, IČO: 36690856, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom objektu na ul. Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok.
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Na základe organizačných zmien je tento objekt voľný, z tohto dôvodu bude spoločnosť
Spravbytherm s.r.o. presťahovaná do jeho priestorov. Spoločnosť Spravbytherm
s.r.o. zabezpečuje v Meste Kežmarok výrobu a dodávku tepla, správu bytových
a nebytových priestorov. Je nástupcom príspevkovej organizácie Mestského podniku
bytového hospodárstva. Spravbytherm s.r.o.je mestskou spoločnosťou so 100% podielom
Mesta Kežmarok. Hlavnou prioritou tejto spoločnosti je neustále rozširovanie svojho
postavenia na trhu, spokojnosť zákazníkov a nájomníkov, nákup a modernizácia
technológií.
s ch v a ľ u j e
prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok o výmere 1056 m2, pre
Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok, IČO: 36690856 na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške podľa platných Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.
za: 8, proti: 4, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Wagner, Levická, Sabolová, Gantnerová, Gurka, Kovalský
proti: Baráthová, Maitner, Polák, Zreľak
Uznesenie nebolo schválené.

6.5. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 172/2020 zo dňa 15.10.2020 – ERATEAM
s. r. o., Kežmarok
p. viceprimátor
- podotkol, že rokovania neboli ešte uzatvorené
p. Mazureková
- stiahla daný bod z rokovania MsZ

6.6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku a podmienok obchodnej
verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu garáže, k. ú. Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu garáže na parc. č.
KN-C 4244/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 v k.ú.
Kežmarok, zapísaný na LV č. 1.
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za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Kovalský,
Zreľak, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 94/2021

6.7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového
priestoru v objekte Hlavné námestie 118/3, Kežmarok
p. Maitner
- podotkol, že keď schvaľovali nájom pre Europa-park tak počúvali, že je to super
- bol vtedy zato, aby tam zostalo kníhkupectvo
- nie je reálne, aby sa do daných priestorov vrátili a teda prišli o objekt, ktorý robil mestu dobrú
reklamu a priťahoval do mesta ľudí
p. Gurka
- zareagoval, že Alterego odišlo z priestorov z vlastnej vôle, nakoľko si zakúpilo vlastné priestory
p. Gantnerová
- je jej ľúto, že sa neuzavrel nájomný vzťah s Europa-parkom, no musia uznať, že tento sektor bol
najviac postihnutý pandémiou
-verí, že sa bude môcť v budúcnosti daná spolupráca obnoviť nakoľko šlo o dobrý projekt
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru, a to miestnosti č.
18, 19, 20 o celkovej výmere 93,4 m2 na 1. nadzemnom podlaží v objekte Hlavné námestie
118/3, 060 01 Kežmarok.
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Kovalský,
Zreľak, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 95/2021

6.8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 29/2021 zo dňa 25.02.2021 – MUDr. Anton Usachov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 29/2021 zo dňa 25.02.2021
18

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok, MUDr. Antonovi
Usachovovi, trvale bytom Pershotravneva 61 – 47, 396 00 Kremenčuk, Ukrajina, na dobu
určitú, do 31. 11. 2022.
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Kovalský,
Zreľak, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 96/2021

6. 9. Návrh na nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku
MUDr. Kristíne Čopiakovej, trvale bytom Vyšné Hágy 19, 059 84 Vysoké Tatry, je
prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Stabilizácia lekára interného oddelenia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra
v Kežmarku, n.o. Huncovská 42.
schvaľuje
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok, MUDr. Kristíne
Čopiakovej, trvale bytom Vyšné Hágy 19, 059 84 Vysoké Tatry, na dobu určitú, do
30.11.2022.
za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Matia, Juhász, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Kovalský,
Zreľak, Gurka
Prijaté uznesenie dostalo č. 97/2021

7. Rôzne
Do bodu rôzne neboli zaradené žiadne materiály.
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8. Záver
Na záver zasadnutia viceprimátor mesta p. Karol Gurka poďakoval prítomným za účasť na
zasadnutí MsZ a poprial im pekný zvyšok dňa.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Overovatelia:

Ing. Jela Bednárová
prednostka úradu

PhDr. Eleonóra Baráthová

PhDr. Marta Sabolová

Zapisovateľka:

Veronika Klukošovská
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