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Pre potreby rokovania MsZ je potrebné schváliť program zasadnutí MsZ. V zmysle novely zákona
o obecnom zriadení hlasuje MsZ najskôr o predloženom návrhu programu väčšinou prítomných poslancov.
Následné návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania MsZ sú schvaľované v zmysle novely
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s c h v a ľ u j e program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej komisie
a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie prijatia investičného úveru na financovanie
investičných akcií mesta
4. Návrh na schválenie investičného úveru
5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021
6. Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, Kežmarok pre Spravbytherm s.r.o.
7. Návrh na schválenie zástupcu Mesta Kežmarok do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Kežmarok
Invest, s.r.o.
8. Menovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko
9. Rôzne
Záver

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 Janku Gantnerovú
p. poslankyňu Martu Sabolovú
v o l í do volebnej komisie:
p. poslanca Matúša Poláka za predsedu komisie
p. poslanca Jozefa Matiu za člena komisie
p. poslanca Ondreja Jankuru za člena komisie
be r i e n a v e d o m i e
- primátorom určených overovateľov zápisnice:
p. poslanca Vojtecha Wagnera
p. poslanca Jozefa Juhásza
- primátorom určenú zapisovateľku
- p. Veroniku Klukošovskú
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Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Kežmarok
k dodržaniu podmienok na schválenie prijatia investičného úveru na financovanie
investičných akcií mesta Kežmarok
V zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, s poukazom na § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) dodržanie
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný
kontrolór obce, resp. mesta, pričom porušenie týchto podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť
ministerstvu financií.
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania upravuje § 17 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona, mesto môže použiť návratné zdroje
financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi
príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje
financovania môžu výnimočne použiť za podmienky, že budú splatené do konca
rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.
Podľa § 17 ods. 4 citovaného zákona, obec môže vstupovať len do takých záväzkov
vyplývajúcich z návratných zdrojov financovania, ktorých úhrada dlhodobo nenaruší
vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania upravuje §17 ods.6 citovaného
zákona, podľa ktorého obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania, len ak :
a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených
o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu
verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo
prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
V zmysle § 17 ods. 7 sa celkovou sumou dlhu obce rozumie súhrn záväzkov
vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných
dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku.
Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku podľa odseku 7 sa
nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu, z úveru
poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania, z úveru poskytnutého z Environmentálneho
fondu, záväzky z pôžičky poskytnutej z Fondu na podporu umenia a záväzky z návratných
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zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných
programov Slovenskej republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do
cieľa Európska územná spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných
zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac
v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej
medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu; to platí,
aj ak obec alebo vyšší územný celok vystupuje v pozícii partnera v súlade s osobitným
predpisom rovnako, najviac v sume poskytnutého nenávratného finančného príspevku. Do
sumy splátok podľa odseku 6 písm. b) sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného
splatenia.
Odôvodnenie stanoviska hlavného kontrolóra :
Na rokovanie MsZ dňa 31.8.2021 bude predložený materiál na schválenie čerpania
investičného úveru v sume 1 750 000 € na kapitálové výdavky s obdobím čerpania najneskôr
do konca roku 2022. Predpokladám že ekonomické oddelenie MsÚ Kežmarok po realizovaní
transparetného a efektívneho výberu poskytovateľa týchto úverových služieb formou
prieskumu trhu a zohľadnení všetkých ponúk peňažných ústavov vyberie takú ponuku, ktorá
bude zo všetkých hľadísk najvýhodnejšia pre prijatie tohto úveru.
Uvedený úver sa započítava do dlhovej služby mesta (úverovej zaťaženosti) podľa zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.

Rozhodovanie o prijatí návratnej finančnej výpomoci
Rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky je vyhradené mestskému zastupiteľstvu
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien.
Overenie dodržania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:
Finančné ukazovatele z údajov k 31.12.2019
Bežné príjmy BP (mesto + RO)
Bežné príjmy BP bez transférov za rok 2019

2019
17 577 395,51 €
12 258 377,53 €

60% BP – max.suma dlhu § 17 ods. 6 písm.a) zákona
25% BP bez transférov – max.suma ročných splátok § 17 ods. 6
písm. b) zákona

10 546 437,31 €
3 064 594,38 €

Finančné ukazovatele z údajov k 31.12.2020
Bežné príjmy BP (mesto + RO)
Bežné príjmy BP bez transférov za rok 2020

2020
17 719 604,31 €
11 542 450,71 €

60% BP – max.suma dlhu § 17 ods. 6 písm.a) zákona
25% BP bez transférov – max.suma ročných splátok § 17 ods. 6
písm. b) zákona

10 631 762,59 €
2 885 612,68 €

Mesto Kežmarok
Hlavný kontrolór
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
___________________________________________________________________________
Úverová zaťaženosť k 30.6.2021
Suma dlhu k 30.6.2021 podľa § 17 ods. 6 písm. a)
zákona
Predpokladaná suma dlhu k 31.12.2021 § 17 ods. 7,8
zákona

4 695 358,00 €

% k bežným príjmom
26,50

6 445,358 €

36,37

Predpokladaná úverová zaťaženosť v zmysle § 17 ods. 6 zákona by mala predstavovať :
1. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív v sume 3 500 000 € zo
strany Ministerstva financii SR, ktorá bola poskytnutá na „Dobudovanie zimného
štadióna a na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“.
2. Preklenovací úver v sume 320 000 €, na projekty : „Dostavba a rekonštrukcia
Zimného štadióna v Kežmarku“, „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky
Zvonica na ul.Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“ a „Výstavba
verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanicev Kežmarku“, ktorý bol v roku 2020
načerpaný v sume 166 000 €, pričom celá istina 166 000 € bola splatená. Pri nabíjacej
stanici bolo načerpaných a splatených 3 800 € a na rok 2021 zostáva na dočerpanie
150 000 € na obnovu Zvonice.
3. Investičný úver v sume 523 250,00 € na financovanie investičných akcií mesta, ktorý
bol k 31.12.2020 načerpaný v sume 93 592,22 € .
4. Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív poskytnutá z Ministestva
financií SR v sume 427 508 € z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO
v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID – 19.
5. Preklenovací úver v sume 94 600 € na financovanie projektu „Rekonštrukcia
renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“ na zabezpečenie úhrady faktúr za zrealizované
práce. Predpoklad splatenia úveru, t. z. refundácia z PSK v plnej výške úveru je cca 12
mesiacov.
6. Investičný úver v sume 1 750 000 € na financovanie investičných akcií mesta Kežmarok.
Úverové zaťaženie Mesta Kežmarok k 31.12.2020 predstavovalo sumu 4 021 100,22 €, čo
je 22,88 % bežných príjmov v rozpočtovom roku 2019.
Ukazovateľ splátok
k 31.12.2020
Suma splátok podľa § 17 ods. 6
písm. b) zákona

% k BP bez dotácií
265 587,45 €

2,17

Predpokladaná suma splátok k 31.12.2021 by mala byť 450 915,89 €, čo predstavuje 3,91 %
k skutočným bežným príjmom roku 2020 znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom
rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté
z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe
osobitného predpisu a táto by sa nemenila v roku 2021 ani po prijatí tohto investičného úveru,
pretože tento výpočet predpokladá, že splácanie žiadaného a prijatého úveru začne až
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v januári 2023, pričom aj keby došlo k splácaniu prijatého úveru v priebehu roku 2021,
nedôjde k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
K tejto položke si dovolím poznamenať, že percentuálna suma splátok sa v ďalších rokoch
bude odvíjať jednak o sumy skutočných bežných príjmov v danom rozpočtovom roku a od
výšky tej ktorej konkrétnej splátky za daný rok, keďže suma jednotlivých splátok nie je
počas celého obdobia splácania rovnaká.
Na základe vyššie uvedených skutočnosti možno konštatovať, že Mesto Kežmarok
dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v § 17 ods. 6
písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a to aj s prihliadnutím na
ustanovenie § 17 ods. 4 tohto zákona,
s plnou zodpovednosťou a uvážlivosťou
a prihliadnutím na princíp vyrovnanosti bežného rozpočtu v nasledujúcich rozpočtových
rokoch, pri posúdení všetkých faktorov ktoré môžu ovplyvniť podmienky za ktorých
návratné finančné zdroje mesto teraz získa a v budúcnosti bude splácať a to aj pri schválení
tohto investičného úveru.
Záver :
Konštatatujem, že Mesto Kežmarok na základe údajov o vývoji a aktuálnom stave dlhu
spĺňa podmienky podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov na prijatie investičného úveru v sume
1 750 000 €.

Návrh na uznesenie :
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok
k dodržaniu podmienok ku schváleniu investičného úveru v sume 1 750 000 € na
financovanie investičných akcií.

3/5

MESTO KEŽMAROK
Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

31.08.2021

K bodu programu:

4.

Názov materiálu:

Návrh na schválenie investičného úveru

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán
materiálu:

4

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Jela Bednárová
prednostka mestského úradu

MESTO KEŽMAROK
1. Dôvodová správa:
Vzhľadom na potrebu financovania plánovaných investičných akcií a nedostatku vlastných
zdrojov navrhujeme prijať návratný zdroj financovania – dlhodobý bankový úver v objeme
1 750 000 €. Nedostatok vlastných zdrojov spôsobili tieto okolnosti:
V odvetví stavebníctva došlo k bezprecedentnému skokovému nárastu cien vstupných
materiálov. Táto situácia má dopad naprieč celým odvetvím a je všeobecne známa. Z údajov
štatistického úradu vyplýva, že ceny stavebných materiálov a tovarov narástli v priemere o cca
30 %. Takéto navýšenie cien nebolo možné predvídať a očakávať ani za splnenia podmienok
zhodnotenia vecí s náležitou odbornou starostlivosťou.
K výraznému navýšeniu oproti plánovanej investícii dochádza v projekte Dobudovanie
systému zhodnocovania BRO (kompostáreň), kde kvôli zdĺhavej kontrole verejného
obstarávania (3 roky), nie je možné v projekte realizovať technologickú časť tak, ako bola
naprojektovaná, pretože takto sa už nevyrába. Zámena si vyžiada zvýšený náklad vo výške
264 000 €. Celkovo je na kompostárni požiadavka na navýšenie financií vo výške 280 000 €,
rozdiel 16 000 € si vyžiada preložka diaľkového optického kábla.
Projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku uvažuje na IV. nadzemnom
podlaží s dialyzačným pracoviskom. Projekt bol projektantom spracovaný do finálnej podoby
v auguste tohto roku. Výstavba dialyzačného pracoviska je rozpočtovaná na 743 724 €
Ambulancie pred dialýzou na rovnakom podlaží 150 000 € a zvýšenie cien materiálov
cca 156 276 €.
V rámci areálu nemocnice je žiaduce zrealizovať spevnené plochy a parkoviská, ktoré
momentálne nemocnici už nepostačujú a tento problém sa prístavbou CIZS ešte znásobí,
plánujú sa zrealizovať tiež pešie prepojenia medzi budovami v areáli nemocnice
s rozpočtovaným finančným nákladom 293 700 €.
Požiadavky na doplňujúce finančné zdroje sú aj na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov
a Zariadenie opatrovateľskej služby v Kežmarku z titulu prác nezahrnutých v pôvodnom
rozpočte doplnenie ústredného kúrenia, doplnenie elektroinštalácie a vzduchotechniky,
doplnenie zábradlia a zmena na vonkajšom schodisku z dôvodu zmeny dispozície pred
plánovaným zateplením celkom vo výške 42 500 €.
Pri obnove a reštaurovaní NKP Zvonica je požiadavka na dofinancovanie oplechovania atiky a
ríms, pôvodne sa uvažovalo ponechať pôvodné na základe požiadaviek Pamiatkového úradu
bude nahradené novým titan-zinkovým oplechovaním 27 000 €, požiadavka na vyplnenie
kavern základového muriva pri chemickej injektáži proti vzlínajúcej vlhkosti 3 300 €.
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Reduta – rekonštrukcia NKP - navýšenie oproti pôvodne plánovanej čiastke vo výške 53 500 €
zahŕňa vežičku, pôvodne sa s novou neuvažovalo, bočné dvorné fasády neboli v pôvodnom
zámere, zmena rozsahu reštaurátorských prác na základe požiadavky pamiatkového úradu.
S ohľadom na vyššie uvedené má Mesto Kežmarok záujem ukončiť rozostavané investičné
akcie v čo najkratšom čase. Čerpanie úveru je naplánované na roky 2021 a 2022.
Prípadné zmeny v objeme finančných prostriedkov potrebných na financovanie jednotlivých
investičných akcií sú prípustné. Podmienkou je dodržanie celkového objemu úveru. Splnenie
podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania je uvedené v Stanovisku hlavného
kontrolóra.
Bolo oslovených 5 bankových inštitúcií na predloženie ponúk na poskytnutie investičného
úveru na financovanie investičných akcií mesta.
Pre predloženie indikatívnych ponúk spolupracujúcich bánk boli stanovené nasledujúce
podmienky:
- splatnosť do 5 rokov,
- čerpanie úveru 2021-2022,
- úroková sadzba fixná, bez možnosti jednostrannej zmeny zo strany banky v priebehu
trvania úveru,
- splácanie istiny mesačne,
- bez poplatku za nedočerpanie úveru,
- bez poplatku za poskytnutie úveru,
- bez poplatku za správu,
- bez záväzkovej provízie,
- bez poplatku za vedenie úverového účtu,
- bez presmerovania celého platobného styku,
- možnosť mimoriadnej splátky bez poplatku,
- možnosť prevodu finančných prostriedkov na iné bankové účty Mesta Kežmarok
podľa potreby,
- bez zabezpečenia úveru.
Stanovisko Komisie financií a rozpočtu:
Stanovisko Komisie financií a rozpočtu bude Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
predložené po jej zasadnutí dňa 30.08.2021.
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MESTO KEŽMAROK
2. Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
prijatie úveru v sume 1 750 000 € na kapitálové výdavky investičných akcií v roku
2021 a 2022.
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MESTO KEŽMAROK

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Ekonomické oddelenie

Na rokovanie dňa:

31.08.2021

K bodu programu:

5.

Názov materiálu:

Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2021

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán
materiálu:

2

Príloha:

Návrh na rokovanie MsZ - Rozpočtové opatrenie č. 4/2021

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Ing. Jela Bednárová
prednostka mestského úradu

MESTO KEŽMAROK
1. Dôvodová správa:
Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku č. 300/2020 zo dňa 10.12.2020. Rozpočet mesta bol zmenený rozpočtovým
opatrením č. 1/2021 schváleným Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením
č. 8/2021, rozpočtovým opatrením č. 2/2021 schváleným Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku uznesením č. 54/2021 a rozpočtovým opatrením č. 3/2021 schváleným
Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku uznesením č. 90/2021.
Daľší 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 2021 rozpočtovým opatrením č.
04/2021 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 33 984 110 €
Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu.
Stanovisko Komisie financní a rozpočtu:
Stanovisko Komisie financií a rozpočtu bude Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku
predložené po jej zasadnutí dňa 30.08.2021.

2. Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 rozpočtovým opatrením
č. 04/2021 podľa predloženého návrhu,
b) použitie finančných prostriedkov z bankového úveru na financovanie
kapitalových výdavkov vo výške 1 750 000 € podľa tabuľkovej časti prílohy na
- 3. 4. 3 - Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta,
- 3. 4. 3 - Obnova a rekonštrukcia zvonice č. 406/16 Kostolné námestie,
- 6. 2. 5 - Projekt – Dobudovanie systému zhodnocovania BRO
- 13. 10 - Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v Zariadení pre seniorov
a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok
- 15. 4 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti,
- 15. 4 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – spevnené plochy.
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R O Z P O Č T O V É OPATRENIE č. 04 / 2021
n á v r h na rokovanie MsZ
Údaje sú uvádzané v €
Schválený
rozpočet
bežných
príjmov mesta

Zmeny
rozpočtu
v roku 2021
celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Bežné príjmy
mesta po
zmene
rozpočtu

Bežné príjmy
rozpočtových
organizácií po
zmene
rozpočtu

Bežné príjmy
mesta a RO

17 658 450

0

-198 400

0

17 460 050

1 209 350

18 669 400

Schválený
rozpočet
kapitálových
príjmov mesta

Zmeny
rozpočtu
v roku 2021
celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Kapitálové
príjmy mesta
po zmene
rozpočtu

Kapitálové
príjmy
rozpočtových
organizácií po
zmene
rozpočtu

Kapitálové
príjmy
mesta a RO
po zmene
rozpočtu

6 492 740

0

834 600

0

7 327 340

0

7 327 340

Schválený
rozpočet
finančných
príjmov mesta

Zmeny
rozpočtu
v roku 2021
celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Finančné
príjmy mesta
po zmene
rozpočtu

Finančné
príjmy
rozpočtových
organizácií po
zmene
rozpočtu

Finančné
príjmy
mesta a RO
po zmene
rozpočtu

3 858 150

0

2 349 500

1 750 000

7 957 650

29 720

7 987 370

Schválený
rozpočet
príjmov mesta
spolu

Zmeny
rozpočtu
v roku 2021
celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Príjmy mesta
po zmene
rozpočtu
spolu

Príjmy
rozpočtových
organizácií po
zmene
rozpočtu spolu

Príjmy
mesta a RO
po zmene
rozpočtu

28 009 340

0

2 985 700

1 750 000

32 745 040

1 239 070

33 984 110

Kežmarok, 26.08.2021
Spracovala: Ing. Jela Bednárová

Zmeny
Schválený
rozpočtu
rozpočet
v roku 2021
bežných
celkom
výdavkov mesta
- účelové
zdroje

8 157 140

0

Zmeny
Schválený
rozpočtu
rozpočet
v roku 2021
kapitálových
celkom
výdavkov mesta
- účelové
zdroje

9 989 280

0

Zmeny
Schválený
rozpočtu
rozpočet
v roku 2021
finančných
celkom
výdavkov mesta
- účelové
zdroje

1 795 280

0

Zmeny
Schválený
rozpočtu
rozpočet
v roku 2021
výdavkov mesta
celkom
spolu
- účelové
zdroje

19 941 700

0

9 300 010

Bežné
výdavky
mesta a RO
po zmene
rozpočtu
17 258 750

Kapitálové
výdavky
rozpočtových
organizácií po
zmene
rozpočtu

Kapitálové
výdavky
mesta a RO
po zmene
rozpočtu

14 028 880

29 700

14 058 580

-6 731 240

Zmena
rozpočtu
č. 4

Finančné
výdavky mesta
po zmene
rozpočtu

Finančné
výdavky
rozpočtových
organizácií po
zmene
rozpočtu

Finančné
výdavky
mesta a RO
po zmene
rozpočtu

Rozdiel
rozpočtu
finančných
operácií

871 500

0

2 666 780

0

2 666 780

5 320 590

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Výdavky mesta
po zmene
rozpočtu
spolu

Výdavky
rozpočtových
organizácií po
zmene
rozpočtu spolu

Výdavky
mesta a RO
po zmene
rozpočtu

Rozdiel
rozpočtu
celkom

2 962 700

1 750 000

24 654 400

9 329 710

33 984 110

0

Bežné výdavky Bežné výdavky
mesta
rozpočtových
po zmene
organizácií po
rozpočtu
zmene
rozpočtu

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

-198 400

0

7 958 740

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Kapitálové
výdavky mesta
po zmene
rozpočtu

2 289 600

1 750 000

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Rozdiel
bežného
rozpočtu
1 410 650
Rozdiel
kapitálového
rozpočtu

Rozpočtové organizácie
- n á v r h na rokovanie MsZ
Údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet
bežných príjmov RO

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Schválený rozpočet
bežných výdavkov RO

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Bežné príjmy RO
po zmene rozpočtu

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Bežné výdavky RO
po zmene rozpočtu

1 080 860

0

128 490

0

1 209 350

9 175 600

0

124 410

0

9 300 010

Schválený rozpočet
kapitálových príjmov RO

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Kapitálové príjmy
RO po zmene
rozpočtu

Schválený rozpočet
kapitálových výdavkov
RO

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Kapitálové výdavky
RO po zmene
rozpočtu

0

0

0

0

0

0

0

29 700

0

29 700

Schválený rozpočet
finančných príjmov RO

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Finačné príjmy RO
po zmene rozpočtu

Schválený rozpočet
kapitálových výdavkov
RO

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Kapitálové výdavky
RO po zmene
rozpočtu

27 100

0

2 620

0

29 720

0

0

0

0

0

Schválený rozpočet
príjmov RO spolu

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Príjmy RO
po zmene
rozpočtu

Schválený rozpočet
výdavkov RO spolu

Zmeny
rozpočtu v roku
2021 celkom
- účelové
zdroje

Zmena
rozpočtu
č. 1- 3

Zmena
rozpočtu
č. 4

Výdavky RO
po zmene
rozpočtu

1 107 960

0

131 110

0

1 239 070

9 175 600

0

154 110

0

9 329 710

Kežmarok, 26.08.2021
Spracovala: Ing. Jela Bednárová

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Rozpočtové opatrenie č. 04 / 2021 - MsZ

- n á v r h na rokovanie
Bežné príjmy
Kód ekonom.
klasifikácie

v€
Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0
0

Spolu
Bežné príjmy rozpočtových organizácií
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

0

v€
Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0

Spolu

0

Kapitálové príjmy
Kód ekonom.
klasifikácie

v€
Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet
0

Spolu

0

Bežné výdavky
Program

v€
Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Spolu

Upravený
rozpočet

0

Bežné výdavky rozpočtových organizácií
Program

Názov položky

v€
Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0
Spolu

0

Kapitálové výdavky
Program

3.4.3
3.4.3
6.2.5
13.10
15.4
15.4

v€
Názov položky

Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta
Obnova a rek.zvonice č 406/16 Kostol.nám
Projekt- Dobudovanie systému zhodnocovania BRO
Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPSaZOS
Centrum integrovanej zdrav.starostlivosti
CIZS - Spevnené plochy

Schválený
rozpočet

393 600
643 800
2 826 570
421 000
4 294 220
0

Spolu

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

53 500
30 300
280 000
42 500
1 050 000
293 700

447 100
674 100
3 106 570
463 500
5 394 220
293 700

1 750 000

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií
Program

Názov položky

v€
Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0
SPOLU

0

Príjmy finančných operácií
Kód ekonom.
klasifikácie

513002

v€
Názov položky

Dlhodobý investičný úver

Schválený
rozpočet

1 608 620

Spolu

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

1 750 000

Príjmy finančných operácii rozpočtových organizácií
Kód ekonom.
klasifikácie

3 358 620

1 750 000

Názov položky

v€
Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0
Spolu

0

Výdavky finančných operácií
Program

Názov položky

Spolu

Kežmarok, 26.08.2021
Spracovala: Ing. Jela Bednárová

v€
Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
ekonomické oddelenie
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Rozpočtové opatrenie č. 04 / 2021 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení

- návrh na rokovanie
v€
a) Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a
celkové výdavky:
Príjmy:
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Spolu

Upravený
rozpočet

0

Výdavky:
Program

Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0
Spolu

0

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:
Kód ekonom.
klasifikácie

Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0
Spolu

0

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:
Program

3.4.3
3.4.3
6.2.5
13.10
15.4
15.4

Názov položky

Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta
Obnova a rek.zvonice č 406/16 Kostol.nám
Projekt- Dobudovanie
systému bloku
zhodnocovania
Rekonštrukcia
a modernizácia
C1 a C2 v BRO
ZPSaZOS
Kežmarok
Centrum integrovanej zdrav.starostlivosti
CIZS - Spevnené plochy

Schválený
rozpočet

393 600
643 800
2 826 570
421 000
4 294 220
0

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

53 500
30 300
280 000
42 500
1 050 000
293 700

447 100
674 100
3 106 570
463 500
5 394 220
293 700

0
Spolu

1 750 000

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:
Príjmy:
Kód ekonom.
klasifikácie
513002

Názov položky
Dlhodobý investičný úver

Schválený
rozpočet
1 608 620

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

1 750 000

3 358 620

0
Spolu

1 750 000

Výdavky:
Program

Názov položky

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

Upravený
rozpočet

0
Spolu
Sumarizácia:
- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)
- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-)

Kežmarok, 26.08.2021
Spracovala: Ing. Jela Bednárová

0
0
1 750 000
1 750 000

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Oddelenie ekonomické
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Vec

N á v r h na zmenu rozpočtu na rok 2021 - č. 4/2021 - MsZ
Odôvodnenie:
Z dôvodu potreby financovania plánovaných investičných akcií a nedostatku vlastných zdrojov navrhujeme
prijať návratný zdroj financovania vo výške 1 750 000 €. Nedostatok vlastných zdrojov spôsobilo enormné
navýšenie cien materiálov a tovarov v stavebníctve v priebehu rokov 2020 a 2021. Štatistický úrad uvádza
nárast cien niektorých komodít až o 30 %, ďalšie dôvody na doplňujúce finančné zdroje sú uvedené v
požiadavkách oddelenia rozvoja mesta a výstavby.

Príjmy finančných operácií
Kód ekonom.
klasifikácie

513002

v€
Názov položky

Dlhodobý investičný úver

Spolu

V Kežmarku, dňa 26.08.2021

Schválený
rozpočet

Návrh
úpravy

1 608 620

1 750 000

1 750 000

Ing. Jela Bednárová
prednosta

Upravený
rozpočet

3 358 620

MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
oddelenie rozvoja mesta a výstavby
útvar výstavby, dopravy a životného prostredia

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
Ekonomické oddelenie
VEC:

N á v r h na úpravu rozpočtu č. 4/2021
Odôvodnenie požadovanej úpravy:
3.4.3 Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta - navýšenie sa týka realizácie nepredpokladaných naviac prác a to :
vežička - kompletná generálna rekonštrukcia, konštrukcia strechy - doteplenie, na základe komplexného
reštaurátorského prieskumu zväčšenie rozsahu reštaurátorských prác, výkon autorkého dozoru, podstatné
zväčšenie rozsahu tesárskych prác na základe skutkového stavu prvkov, doplnenie realizácie nového
bleskozvodu a fasádne práce (štít z dôvodu zmeny farebnosti a vnútorné bočné dvorové fasády mimo centrálnej
časti). 3.4.3 Obnova a rekonštrukcia zvonice č.406/16 Kostolné námestie - navýšenie sa týka realizácie
nepredpokladaných naviac prác - klampiarske konštrukcie - oplechovanie atiky titan zinok, fasádne práce zväčšenie výmery sanačných povrchových úprav, osadenie siete proti vtákom, vyplnenie kavern pri chemických
injektážach. 6.2.5 Dobudovanie systému zhodnocovania BRO - neplánovaná preložka optického kábla (rozdiel
medzi projektom a skutočnosťou po vytýčení), výkon autorského dozoru (vzhľadom na časový posun medzi
projekčnou prípravou a realizáciou nevyhnutnosť), zmena v zabudovaných technologických zariadeniach
(pôvodne navrhovaná technológia sa v súčasnosti nevyrába a je potrebné použiť novú s lepšími parametrami ale
s dopadom na cenu). 13.10 Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPSaZOS Kežmarok - naviac práce,
ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela, a ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a spracovaného výkazu
výmer: doplnenie elektroinštalácie, doplnenie ÚK a ZTI, doplnenie muriva, príprava podkladu pod maľbu,
doplnenie podlahovín, doplnenie zábradlia a rozšírenie pripojenia na vonkajšom schodisku z pôvodnej zmeny
dispozície pred plánovaným zateplením objektu a minimalistická havarijná oprava v zatekajúcich sekciách cez
strešnú krytinu. 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - stavebné práce, ktoré nie sú poňaté v
pôvodnej ZoD a to najmä: realizácia interiéru a rozvodov sietí na IV.NP (dialýza), zmeny ktoré vyplynuli z
požiadaviek budúcich nájomcov priestorov (dispozičné zmeny, doplnenie rozvodov inštalácii), zámeny materiálov
ktoré vznikli z požiadaviek zvýšenia hygienického štandartu priestorov (doplnenie klimatizácie, použitie
bezdotykových zariaďovacích predmetov, zámena plastových okien za hliníkové), doplnenie prístupových
spevnených plôch a chodníkov do areálu nemocnice, práce naviac, ktoré neobsahovala ZoD a sú potrebné na
ukončenie diela (prekládky sietí, požiarne prestupy...), dopracovanie dokumentácie pre IV.N.P., výkon autorského
dozoru a razantné zvýšenie cien niektorých stavebných materiálov.
Kapitálové výdavky
Program

Názov položky

Pred úpravou

Návrh úpravy

Upravený rozp.

3.4.3

Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta

393 600

53 500

447 100

3.4.3

Obnova a rek.zvonice č 406/16 Kostol.nám

643 800

30 300

674 100

6.2.5

2 826 570

280 000

3 106 570

13.10

Projekt- Dobudovanie systému zhodnocovania BRO
Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPSaZOS
Kežmarok

421 000

42 500

463 500

15.4

Centrum integrovanej zdrav.starostlivosti

4 294 220

1 050 000

5 394 220

15.4

CIZS - spevnené plochy

0

293 700

293 700

Spolu

1 750 000

Bežné výdavky
Program

Názov položky

Pred úpravou

Návrh úpravy

Spolu

V Kežmarku

26.8.2021

Upravený rozp.

0

Ing.arch. Teodor Štubňa
vedúci oddelenia
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá:

Oddelenie majetkovoprávne a správy majetku

Na rokovanie dňa:

31.08.2021

K bodu programu:

6.

Názov materiálu:

Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47,
060 01 Kežmarok
pre: Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 Kežmarok,
IČO: 36 690 856

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Potrebné k schváleniu:

trojpätinová väčšina všetkých poslancov

Počet strán materiálu:

3

Prílohy k ZM:

1

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

Mgr. Iveta Mazureková
vedúca oddelenia

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa:
Z dôvodu organizačných zmien je objekt na ulici Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok voľný,
z tohto dôvodu navrhujeme, aby spoločnosť Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01
Kežmarok, IČO:36690856 bola presťahovaná do týchto priestorov. Spoločnosť Spravbytherm
s.r.o. v Meste Kežmarok zabezpečuje výroby 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.
Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 24.6.2021:
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom objektu na ulici
Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok o výmere 1056 m2, pre spoločnosť 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.
Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných
služieb:
Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, Kežmarok - Spravbytherm s.r.o.,
Kežmarok
za: 3 proti: 0 zdržal sa: 0 nevyjadril sa:2

Návrh na uznesenie
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 trh
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. Na
základe organizačných zmien je tento objekt voľný, z tohto dôvodu navrhujeme, aby
spoločnosť Spravbytherm s.r.o. bola 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.
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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.
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kežmarku

Predkladá :

Primátor

Na rokovanie dňa:

31.08.2021

K bodu programu:
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Názov materiálu:

Návrh na schválenie zástupcu Mesta Kežmarok do funkcie
konateľa obchodnej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa.
2. Návrh na uznesenie.

Potrebné k schváleniu:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán materiálu:
Prílohy k ZM:

- žiadne

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa:
Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011, je obchodnou spoločnosťou, ktorá ako
právnická osoba koná v zmysle ustanovenia § 13 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) štatutárnym
orgánom, ktorým je v zmysle § 133 Obchodného zákonníka jeden alebo viac konateľov.
Obchodná spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o. má dvoch konateľov, pričom
Zakladateľská listina spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. v čl. 8 ods. 5 stanovuje spôsob
konania konateľov, ktorí v mene spoločnosti konajú spoločne. Písomnosti zakladajúce
práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k písanému
alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis podľa podpisového
vzoru.
Z dôvodu, že ku dňu 08.07.2021 sa vzdala funkcie konateľa Ing. Drahomíra Polovková
je potrebné vymenovať ďalšieho konateľa spoločnosti tak, aby mohli vymenovaní
konatelia spoločne konať v mene spoločnosti v súlade so zakladateľskou listinou.

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
berie na

vedomie

vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011,
Ing. Drahomíry Polovkovej, nar. ..... , rod. č.: ..... , trvale bytom: ..... ku dňu
08.07.2021
a
schvaľuje
zástupcu Mesta Kežmarok Ing. Jelu Bednárovú, nar. ..... , rod.č. ..... , trvale bytom
..... , do funkcie konateľa spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011.
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Predkladá:

Primátor mesta

Na rokovanie dňa:

31.08.2021

K bodu programu:
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Názov materiálu:

Menovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie
Mestské kultúrne stredisko

Obsah materiálu:

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie

Potrebné
na schválenie:

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov

Počet strán
materiálu:

2

Meno funkcia
a podpis
predkladateľa:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

MESTO

KEŽMAROK

Dôvodová správa:
Mestské kultúrne stredisko je príspevkovou organizáciou Mesta Kežmarok. Podľa
ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vymenúva a odvoláva vedúcich (riaditeľov) príspevkových organizácií
mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.
V súlade s vyššie uvedeným ustanovením primátor mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu
návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne
stredisko, IČO: 00 352 179, so sídlom Starý trh 485/46, 060 01 Kežmarok .

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku

vymenúva
za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, IČO: 00 352 179, so
sídlom Starý trh 485/46, 060 01 Kežmarok, Ing. Pavla Košalka, nar. ..... , r.č. ....., trvale
bytom: ..... , s účinnosťou od 06.09.2021.
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