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

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

poslancov. Následné návrhy na zmenu a doplnenie programu rokovania MsZ sú schvaľované v zmysle 

novely nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e  program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej komisie, volebnej  

            komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok o kontrolnej činnosti za rok 2021 

4. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... / 2022 o poskytovaní   

           jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

6. Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 podľa   

           VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

7. Návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 podľa   

           VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 

9. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2022 –   

            za obdobie roka 2021 

10. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021 

11. Návrh na udelenie súhlasu s dočasným pozastavením nevykonávaných činností Nemocnice Dr.     

           Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.  na dobu jedného roka 

12. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko 

13. Návrh na schválenie zástupcu Mesta Kežmarok do funkcie konateľa obchodnej spoločnosti  

           Kežmarok Invest, s. r. o. 

14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

14.1.    Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku v k. ú.     

   Kežmarok v prospech Pavla Džadoňa s manželkou Darinou Džadoňovou, Kostolné námestie    

               2571/10B, 060 01 Kežmarok 

14.2. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach pozemkov v k. ú. 

Kežmarok  v prospech MUDr. Evy Brodanskej, Nábrežná 2, 060 01 Kežmarok 

14.3. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku v k. ú. 

Kežmarok v prospech spoločnosti MIROND, spol. s  r. o. Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok  

14.4. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach pozemkov v k. ú. 

Kežmarok v prospech spoločnosti S-DRINK, s. r. o. , Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok 

14.5. Návrh na zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu, práva umiestnenia vjazdu a        

na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku v k. ú. Kežmarok v prospech Ing. Rastislava 

Krišandu, Nad traťou 1492/24, 060 01 Kežmarok  

14.6. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach pozemkov v k. ú. 

Kežmarok v prospech Bc. Jaroslava Ryboviča, Generála Štefánika 1318/32, 060 01 Kežmarok 

14.7. Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Kežmarok pre Annu Brejovú, P.J. Šafárika 17, 060 01 

Kežmarok  
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14.8. Návrh na prenájom časti pozemku v  k. ú. Kežmarok pre Šport je cesta – hokejbal, o. z., 

Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok 

14.9. Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre užívateľov záhrad                   

v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II.  

14.10.   Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Rastislava Briju s manželkou Boženou    

 Brijovou, Slavkovská 712/47, 060 01 Kežmarok 

14.11. Návrh na výpožičku častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK, s. r. o. , Pradiareň 

44, 060 01 Kežmarok 

14.12. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 184/2020 zo dňa 15.10.2020 – Viktor Jefanov s manželkou 

Slávkou Jefanovovou, Kukučínova 2447/34, 060 01 Kežmarok  

14.13. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 182/2020 zo dňa 15.10.2020 - Cirkevný zbor ECAV                   

na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok 

14.14. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 147/2020 zo dňa 28.10.2021 – Slovenská republika 

v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

14.15. Návrh na podnájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku pre Nemocnicu AGEL Levoča a. s. , Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča 

14.16. Návrh na prenájom kotolní v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok                  

pre spoločnosť Spravbytherm s. r. o., Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok 

14.17. Návrh na prenájom nebytového priestoru na ulici Dr. D. Fischera 707/7, 060 01 Kežmarok                    

pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok 

14.18. Návrh na prenájom nebytového priestoru na ulici Dr. Alexandra 126/16, 060 01 Kežmarok                    

pre Miroslava Faba ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO, Kvetná 472/5, 058 01 Poprad 

14.19. Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk v areáli futbalového štadióna F1 a F2 

a v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok                   

pre                     1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok  

14.20. Návrh na prenájom nebytových priestorov  v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná 

brána 2250/19, 060 01 Kežmarok pre Klub priateľov Magury, Michalská 2172/18, 060 01 Kežmarok 

14.21. Návrh na opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7, 060 01 Kežmarok 

14.22. Návrh na nájom bytov:  Lanškrounská 2527/1B, byt č. 8 

 Lanškrounská 2527/1C, byt č. 16 

 Lanškrounská 2527/1C, byt č. 19 

               Košická  2466/5, byt č. 2 

 Košická  2224/12, byt č. 11 

 Weilburská 2442/5, byt č. 9 

 Weilburská 2442/7, byt č. 14 

 Weilburská 2550/13, byt č. 24, vo vlastníctve Mesta Kežmarok 

14.23. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

v objekte na ulici Hlavné námestie č. 23/58, 060 01 Kežmarok 

15. Rôzne 

16. Interpelácie 

17. Záver 
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Pre potreby rokovania MsZ je potrebné zvoliť alebo určiť dočasné orgány a funkcie. 
 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

p. poslankyňu Martu Sabolovú 

p. poslanca Ondreja Jankuru 

   

v o l í  do volebnej komisie: 

p. poslanca Jaroslava Maitnera za predsedu komisie   

p. poslankyňu Eleonóru Levickú za člena komisie  

p. poslanca Andreja Zreľaka za člena komisie  

  

be r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom určených overovateľov zápisnice: 

p. poslanca Miroslava Perignátha 

p. poslanca Jozefa Matiu 

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú  
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S p r á v a 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok 

za rok 2021 

______________________________________________________________________ 

 
 

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

neskorších predpisov,  predkladám na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok 

súhrnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za kalendárny rok 

2021. 

 

V priebehu hodnoteného obdobia som vykonával  kontrolnú činnosť, rozsah ktorej 

vyplýval z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o obecnom zriadení“ ), ako aj  v súlade s Plánom 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na 1. polrok 2021, schváleného 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 290/2020, zo dňa 10.12.2020, na 2. 

polrok 2021,  schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 46/2021, zo 

dňa  27.5.2021. 

 

Pri výkone kontrolnej činnosti som postupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovuje 

osobitný zákon, zákon NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha :  

- mestský úrad, 

- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, 

- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, 

- iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce 

  prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 

- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné 

  finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v 

  rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 
 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra bola v roku 2021 vykonávaná v rozsahu 

stanovenom v § 18d zákona o obecnom zriadení a spočívala v kontrole zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, kontrole 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrole 

plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrole dodržiavania interných predpisov mesta a 

kontrole plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. Kontrolný proces je 

neoddeliteľnou súčasťou riadenia samosprávy v Meste Kežmarok a jeho hospodárenia s 

verejnými prostriedkami a zároveň plní jednu z dôležitých funkcii kontroly a to spätnej väzby.     
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 Kontrolná činnosť bola realizovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov, interných noriem a nariadení a to najmä: 

➢ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

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

zákonov, 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

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

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

➢ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

➢ všeobecne záväzných nariadení a interných aktov riadenia Mesta Kežmarok.  

 

1. Výkon kontrolnej činnosti podľa schválených plánov kontrolnej činnosti : 

1.1   

Kontrola vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov podľa § 

6 ods. 3 a § 8 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z., vo väzbe na dodržanie postupu a pravidiel pri 

jej vykonaní podľa § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z. z., za rok 2020.  

 

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :  

 

1. zákona  č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

2. Vnútorného predpisu č. 13/2020 zo dňa 26.10.2020, ktorý obsahoval interný príkaz 

primátora mesta č. 1/2020 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov k 31.12.2020.  

 

Cieľom a účelom kontroly bolo :  

 

Cieľom kontroly bolo preveriť, či kontrolovaný subjekt v procese inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky, t. j. k 31. 12. 2020 

dodržiaval a uplatňoval ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v kontrolovanom subjekte ktorým 

bolo Mesto Kežmarok, ktorého súčasťou sú aj  jeho rozpočtové a príspevkové organizácie : 

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,  

- Verejnoprospešné služby mesta Kež marok,  

- Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok. 

- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,  

- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,  

- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,  

-  Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,  

- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,  
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-  Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok,  

- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,  

- Centrum voľného času, Kežmarok, 

 

Na základe predložených dokladov bolo preverené či proces inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky bol vykonaný v súlade so 

zákonom o účtovníctve , inventúrne súpisy boli vypracované v súlade s § 30 ods. 2 zákona o 

účtovníctve, inventarizačný zápis bol vypracovaný v súlade s § 30 ods. 3 zákona o 

účtovníctve, proces a výsledok inventarizácie bol overený základnou finančnou kontrolou v 

súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite. 

 

V zmysle vnútorného predpisu primátora mesta boli prednostkou MsÚ a riaditeľmi 

rozpočtových a príspevkových organizácií  zriadené hlavné a čiastkové inventarizačné 

komisie, ktorým boli uložené konkrétne povinnosti vyplývajúce z vykonania fyzickej 

inventúry, ako aj termínový harmonogram vykonania a spracovania výsledkov inventarizácie.  

 

V jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizáciách boli členmi komisií samestnanci 

týchto organizácií, ktorí po vykonaní fyzických inventarizácií a odsúhlasení ich výsledkov zo 

strany riaditeľov predložili na MsÚ spracované súhrné zoznamy inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov z rok 2020. Čiastkové inventarizačné komisie  a 

Hlavná inventarizačná komisia MsÚ po vykonaní kontroly,  sumarizácie a vyhodnotení 

jednotlivých bodov inventarizácie predložili výsledky inventarizácie na schválenie 

primátorovi, ktorý ich schválil.  

 

Kontrolné zistenia :  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že : 

 

- kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu všetkých účtov, na ktorých k 31. 12. 

2020 boli vykázané účtovné zostatky a to k účtom 013, 014, 019, 022, 023, 028, 032, 

771, 773, 754, 777, 073, 074, 079, 021, 031, 081, 082, 083, 088, 041, 042, 092, 094, 

112, 211, 213, 314, 321, 331, 333, 336, 342, 343, 775, 061, 063, 069, 096, 231, 319, 

335, 341, 378, 391, 428, 431, 459, 472, 479, 761, 774, 781, 221, 261, 271, 273, 274, 

291, 315, 318, 323, 324, 325, 326, 345, 351, 354, 355, 357, 359, 372, 379, 381, 384, 

385, 461.  

 

- kontrolovaný subjekt vyhotovil inventúrne súpisy všetkého majetku, záväzkov a 

rozdielu majetku a záväzkov vykázaného v súvahe podľa zákona o účtovníctve, čo  

zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva. 

 

- Inventarizáciou majetku neboli zistené inventarizačné rozdiely. 
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- Inventúrne súpisy účtov súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súúvaha Uč ROPO 

SFOV 1-01. Inventúrne súpisy majetkových účtov súhlasia aj so stavom uvedeným 

v registri majetku.  

 

Podľa § 6 ods.3 zákona o účtovníctve účtovné jednotky sú povinné vykonať inventarizáciu 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (ďalej len „inventarizácia“); v 

ustanoveniach §§ 29 a 30 zákona o účtovníctve je určený spôsob jej vykonania.  

 

Účtovná jednotka preukazuje vykonanie inventúry inventúrnym súpisom, ktorý zákon o 

účtovníctve definuje ako účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 

30 ods. 2).  

 

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva 

so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky 

porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise.  

 

Inventarizačný zápis je podľa §30 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovný záznam, ktorým sa 

preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať:  

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické 

osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,  

b) výsledky vychádzajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov s účtovným stavom,  

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, 

d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie 

inventarizácie v účtovnej jednotke. 

 

Zistené nedostatky :  

 

1. Kontrolou boli zistené formálne nedostatky pri inventarizačných zápisoch čiastkových 

inventarizačných komisií spočívajúce v tom, že v zápisoch o vykonanej inventarizácií 

účtov číslo 041, 042, 052, 061, 063, 069, 092, 094, 096, 221, 231, 261, 271, 273, 274, 

291, 314, 315, 318, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 331, 333, 335, 336, 342, 343, 345, 

351, 354, 355, 357, 359, 372, 378, 379, 381, 384, 385, 391, 428, 431, 459, 461, 472, 

479, 761, 774, 781 chýbajú u osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie ich 

podpisy, tak ako to ukladá § 30 ods. 3 písm. d)  zákona o účtovníctve, hoci 

členovia inventarizačných komisií sú podpísaní.  

Taktiež boli zistené formálne nedostatky pri kontrole výkonu základnej finančnej 

kontroly podľa § 7 ods. 1/  zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a to 

tým, že na viacerých inventarizačných záznamoch chýbajú podpisy osôb 

vykonávajúcich túto základnú finančnú kontrolu, resp. dátumy kontroly.  

 

Navrhované odporúčanie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku :  
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➢ Vykonať preškolenie zamestnancov na vykonávanie inventarizácie majetku, záväzkov, 

rozdielu majetku a  záväzkov o formálnych náležiťostiach invetúrnych súpisov 

a inventarizačných zápisov v zmysle §30 ods. 2, ods. 3 zákona o účtovníctve, ako aj 

o základnej finančnej kontrole tak, aby sa tieto formálne nedostatky v budúcnosti 

neopakovali a neznižovali tak dôverihodnosť a preukázateľnosť účtovníctva.  

➢ Pred podpisom správy hlavnej inventarizačnej komisie prekontrolovať všetky 

formálne náležitosti inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov aby boli tieto 

správne vyplnené a podpísané všetkými osobami aby sa v budúcnosti nevyskytovali 

podobné formálne chyby.  

 

1.2 

Kontrola poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancov mesta Kežmarok podľa § 152a 

Zákonníka práce za roky 2019 a 2020. 

 

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :  

 

1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

2. zákon č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, 

3. zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších zákonov, 

4. Smernice mesta Kežmarok č. 6/2019, ktorou sa upravuje postup pri uplatnení 

príspevku na rekreáciu (ďalej len „smernica č. 6/2019“). 

 

Cieľom a účel kontroly :  

 

Vykonať kontrolu  poskytnutia príspevku na rekreáciu na základe žiadosti zamestnancov 

mesta Kežmarok so zameraním na  prekontrolovanie splnenia jednak zákonných podmienok 

umožňujich vyplatenie tohto príspevku s prihliadnutím na dĺžku pracovného pomeru 

zamestnanca ako aj prekontrolovanie  všetkých dokladov predložených zamestnancami 

k žiadosti,  ktoré boli podkladom k vyplateniu príspevku v zmysle platných právnych 

predpisov.  

 

Rekreačné poukazy boli do nášho právneho poriadku zavedené zákonom č. 347/2018 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2019, ako jeden z nástrojov 

financovania rozvoja cestovného ruchu na Slovensku.  Súčasne bol na základe uvedeného 

zákona novelizovaný aj Zákonník práce, kde bol za § 152 vložený nový § 152a, ktorý vrátane  

nadpisu znie „Rekreácia zamestnancov“.  Súčasne sú od 1.1.2019 príspevky na rekreáciu 

zamestnancov aj daňovým výdavkom zamestnávateľa podľa § 19 ods. 2 písm. c/ bod 5 

zákona o daní z príjmov. Príspevok je oslobodený od odvodov (zdravotné a sociálne 

poistenie) – platí pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. 
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Podľa zákona č. 347/2018 Z. z. je rekreačný poukaz:  

• nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu,  

• osobitný platobný prostriedok alebo obdobný technický prostriedok uchovávajúci 

majetkovú hodnotu elektronicky,  

• je vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu,  

• možnosť použiť výlučne v Slovenskej republike u poskytovateľov služieb, ktorí majú 

zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu vydávajúcim 

rekreačný poukaz,  

• vydáva sa pre fyzickú osobu a je neprenosný,  

• slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov podľa osobitného predpisu a je platný do 

konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný. 

 

Podľa § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej 

„Zákonník práce“) zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne 

zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 

mesiacov, (výnimkou sú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)  na 

jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v 

sume 275 eur za kalendárny rok. Zamestnanec platí 45% oprávnených nákladov čo je  225 

EUR z maximálnej možnej sumy na kalendárny rok (stanovené na 500 EUR).  V prípade 

skráteného pracovného úväzku sa suma - ktorú je zamestnávateľ povinný zamestnancovi 

poskytnúť - znižuje pomerne k danému úväzku.  

 

Príspevok na rekreáciu môže za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť 

zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, počet 

zamestnávaných zamestnancov je priemerný evidenčný počet zamestnancov za 

predchádzajúci kalendárny rok.  

 

Ako oprávnené výdavky sú podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce:  

a) služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území 

Slovenskej republiky,  

b) pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby 

alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,  

c) ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého 

súčasťou môžu byť stravovacie služby,  

d) organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na 

území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo 

niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.  

 

Podľa vyššie citovaného zákona sú oprávnenými výdavkami aj preukázané výdavky 

zamestnanca podľa ods. 4/ na manžela a osoby žijúce so zamestnancom v spoločnej 

domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácií. 
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Zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní 

odo dňa skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť 

označenie zamestnanca, pričom zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na 

rekreáciu po predložení účtovných dokladov v najbližšom výplatnom termíne určenom u 

zamestnávateľa na výplatu mzdy. 

 

Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia 

rekreácie, ak sa rekreácia začne v jednom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom roku a 

zamestnanec o to požiada, tak príspevok na rekreáciu bude zamestnancovi zúčtovaný ešte ako 

príspevok na rekreáciu za rok, v ktorom sa rekreácia začala. Zamestnanec môže za kalendárny 

rok požiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Ide o obmedzenie pre 

zamestnanca, v zmysle ktorého je pri súčasnej existencii viacerých pracovných pomerov 

zamestnanca možné žiadať o príspevok na rekreáciu len u jedného zamestnávateľa. Podľa 

zákona, zamestnanca, ktorý požiada o príspevok na rekreáciu, nemožno žiadnym spôsobom 

znevýhodniť v porovnaní so zamestnancom, ktorý o tento príspevok nepožiada. 

 

Príspevok na rekreáciu poskytne zamestnávateľ zamestnancovi buď prostredníctvom 

rekreačného poukazu, alebo poskytnutím príspevku, po predložení dokladov o poskytnutých 

rekreačných službách, zo strany zamestnanca. 

 

Mesto Kežmarok ako zámestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a má 

povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný pomer trvá 

nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu,  prijalo v nadväznosti na nové 

ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu č. 6/2019 zo dňa 29.3.2019,  v ktorej si 

bližšie stanovil vzor žiadosti o vyplatenie príspevku ako aj to, aké doklady bude požadovať na 

zdokladovanie účasti na rekreácií.  

 

Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly. Zo strany útvaru personalistiky  a 

miezd bola predložená  personálna a mzdová spisová dokumentácia všetkých zamestnancov 

MsÚ v Kežmarku, ktorí si požiadali o vyplatenie príspevku za kontrolované obdobie. 

 

Kontrolné zistenia :  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku 2019 požiadalo 

zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu 38 zamestnancov a  v roku 2020  

požiadalo o príspevok 36 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo 

ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch. Žiadosti obsahovali termín rekreácie 

alebo pobytu dieťaťa v detskom tábore na území SR, meno zamestnanca, výšku oprávnených 

výdavkov zaplatených za rekreáciu, osoby  ktoré žili v spoločnej domácnosti so žiadateľom a 

zúčastnili sa na rekreácií, vyhlásenie o úplnosti a pravdivosti všetkých predložených 

dokladov dátum a podpis žiadateľa.  

Prílohami žiadostí boli :  

 

3/8 

 



 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavný kontrolór  
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

- doklad o úhrade za pobyt, 

- kópia bankového výpisu s úhradou rekreačného pobytu alebo iný relevantný  doklad 

o úhrade a preukázanie majiteľa účtu,  

- rôžne rezervačné listy a potvrdenia o pobyte, 

- faktúry za ubytovanie a poskytnuté služby, ktoré boli vystavené na meno žiadateľa o 

príspevok, ktoré spĺňali náležitosti účtovného dokladu.  

 

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u 

všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, rovnako aj všetky prílohy k žiadostiam. 

 

V rámci kontroly boli skontrolované všetky doklady o úhrade, oprávnenosť výdavkov  podľa 

§ 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny podiel vo výške 55 

% oprávnených uhradených nákladov.  Bola kontrolovaná aj samotná výška príspevku u 

žiadateľov či  neprekročila ročne maximálne sumu 275.- EUR, nakoľko v niektorých 

prípadoch sa zamestnanci zúčastnili dvoch krátkodobých rekreačných pobytov v danom roku, 

čo bolo plne v súlade so zákonom, nakoľko zákonodarca neobmedzil počet pobytov ale ročnú 

maximálnu sumu výšky príspevku od zamestnávateľa. 

 

O každej doručenej žiadosti zamestnanca a jej zaevidovaní bol vytvorený samostatný spis 

v ktorom sa nachádzajú všetky doklady.  

O vyplatených príspevkoch na rekreáciu je vedená prehľadá mesačná evidencia, ako aj 

výsledná ročná evidencia.   

Po doručení všetkých žiadostí v danom kalendárnom mesiaci bola každá žiadosť zamestnanca 

prekontrolovaná a posúdená vytvorenou komisiou zloženou zo zamestnancov personalistiky 

a miezd, a vedúcich právneho oddelenia a ekonomického oddelenia MsÚ a nakoniec to 

schválila prednostka MsÚ aby sa vyhlo akýmkoľkek pochybnostiam a nesprávnostiam pri 

vyplácaní tohto príspevku a až po tomto schválení bol príspevok vyplatený zamestnancovi   v 

najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy. 

 

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje 

tabuľka: 

Rok 2019 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  0 0 

Február 0 0 

Marec 9 1 381,39 

Apríl 2 433,13 

Máj 2 365,20 

Jún 4 412,06 

Júl 5 328,14 

August 6 1 315,05 

September 5 693,55 

Október 5 813,18 
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November 3 505,71 

December 3 262,51 

Spolu  6 509,92 € 

 

Rok 2020 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  3 313,94 

Február 3 713,96 

Marec 3 555,39 

Apríl 1 275,00 

Máj 0 0 

Jún 2 440,00 

Júl 7 1 537,58 

August 12 2 047,48 

September 6 1 091,81 

Október 1 273,08 

November 1 192,94 

December 0 0 

Spolu  7 441,18 € 

 

Záver :  

➢ Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená 

stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a teda zamestnávateľ postupovať 

v súlade so zákonom.  

➢ Taktiež bol v súlade so zákonom  vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba 

zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 

24 mesiacov.  

➢ Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú 

preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej 

na dve prenocovania a stravovaciei služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na 

území SR.  Ostatné výdavky boli z celkových výdavkov vyškrtnuté.  

 

2. Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Základnej škole s Materskou školou Nižná 

Brana Kežmarok  

 

ZŠ s MŠ Nižná Brána Kežmarok ako zámestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 

zamestnancov a má povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný 

pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu,  prijala v nadväznosti na 

nové ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu, kde má vypracovaný 

vzoržiadosti o vyplatenie príspevku na rekráciu.   
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Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly a to  personálna a mzdová spisová 

dokumentácia všetkých zamestnancov, ktorí si požiadali o vyplatenie príspevku za 

kontrolované obdobie. 

 

Kontrolné zistenia :  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku 2019 požiadalo 

zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu 21 zamestnancov a  v roku 2020  

požiadalo o príspevok 15 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo 

ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch. 

 

Žiadosti obsahovali termín rekreácie alebo pobytu dieťaťa v detskom tábore na území SR, 

meno zamestnanca, výšku oprávnených výdavkov zaplatených za rekreáciu, osoby  ktoré žili 

v spoločnej domácnosti so žiadateľom a zúčastnili sa na rekreácií, vyhlásenie o úplnosti 

a pravdivosti všetkých predložených dokladov dátum a podpis žiadateľa.  

 

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u 

všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, všetky doklady o úhrade, oprávnenosť 

výdavkov  podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny 

podiel vo výške 55 % oprávnených uhradených nákladov.  Bola kontrolovaná aj samotná 

výška príspevku u žiadateľov či  neprekročila ročne maximálne sumu 275.- €. 

 

Každá doručená žiadosť zamestnanca bola zaevidovaná a jej súčasťou sú aj  všetky doklady.  

O vyplatených príspevkoch na rekreáciu je vedená prehľadá mesačná evidencia, ako aj 

výsledná ročná evidencia.  Po prekontrolovaní žiadosti a dokladov  bol príspevok vyplatený 

zamestnancovi  v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy. 

 

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje 

tabuľka: 

 

Rok 2019 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  1 270,60 

Február 0 0 

Marec 0 0 

Apríl 0 0 

Máj 1 133,10 

Jún 0 0 

Júl 2 248,05 

August 6 1 043,41 

September 3 474,18 

Október 4 435,51 

November 4 957,28 
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December 0 0 

Spolu  3 562,13 € 

 

Rok 2020 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  1 275,00 

Február 0 0 

Marec 1 234,85 

Apríl 0 0 

Máj 0 0 

Jún 0 0 

Júl 2 550,00 

August 5 876,30 

September 4 621,95 

Október 2 332,86 

November 0 0 

December 0 0 

Spolu  2 891,08 € 

 

Záver :  

➢ Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená 

stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a teda zamestnávateľ postupovať 

v súlade so zákonom.  

➢ Taktiež bol v súlade so zákonom  vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba 

zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 

24 mesiacov.  

➢ Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú 

preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej 

na dve prenocovania a stravovaciei služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na 

území SR.    

 

3. Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Základnej škole Dr. Daniela Fischera 

Kežmarok  

 

ZŠ Dr. Fischera Kežmarok ako zámestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov 

a má povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný pomer trvá 

nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu,  prijala v nadväznosti na nové 

ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu, kde má vypracovaný vzor žiadosti 

o vyplatenie príspevku na rekráciu.  Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly 

a to  personálna a mzdová spisová dokumentácia všetkých zamestnancov, ktorí si požiadali 

o vyplatenie príspevku za kontrolované obdobie. 
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Kontrolné zistenia :  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku 2019 požiadalo 

zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu 8 zamestnancov a  v roku 2020  

požiadalo o príspevok 6 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo 

ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch. 

 

Žiadosti obsahovali termín rekreácie alebo pobytu dieťaťa v detskom tábore na území SR, 

meno zamestnanca, výšku oprávnených výdavkov zaplatených za rekreáciu, osoby  ktoré žili 

v spoločnej domácnosti so žiadateľom a zúčastnili sa na rekreácií, vyhlásenie o úplnosti 

a pravdivosti všetkých predložených dokladov dátum a podpis žiadateľa.  

 

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u 

všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, všetky doklady o úhrade, oprávnenosť 

výdavkov  podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny 

podiel vo výške 55 % oprávnených uhradených nákladov.  Bola kontrolovaná aj samotná 

výška príspevku u žiadateľov či  neprekročila ročne maximálne sumu 275.- €. 

 

Každá doručená žiadosť zamestnanca bola zaevidovaná a jej súčasťou sú aj  všetky doklady.  

O vyplatených príspevkoch na rekreáciu je vedená prehľadá mesačná evidencia, ako aj 

výsledná ročná evidencia.  Po prekontrolovaní žiadosti a dokladov  bol príspevok vyplatený 

zamestnancovi  v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy. 

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje 

tabuľka: 

Rok 2019 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  0  

Február 1 110,61 

Marec 0 0 

Apríl 0 0 

Máj 1 119,9 

Jún 1 60,83 

Júl 0 0 

August 1 76,73 

September 0 0 

Október 1 108,41 

November 3 660,00 

December 0 0 

Spolu  1 135,67 € 
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Rok 2020 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  1 275,00 

Február 2 215,82 

Marec 0 0 

Apríl 0 0 

Máj 0 0 

Jún 1 136,07 

Júl 2 464,75 

August 0 0 

September 0 0 

Október 0 0 

November 0 0 

December 0 0 

Spolu  1 092,27 € 

 

Záver :  

➢ Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená 

stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a teda zamestnávateľ postupovať 

v súlade so zákonom.  

➢ Taktiež bol v súlade so zákonom  vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba 

zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 

24 mesiacov.  

➢ Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú 

preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej 

na dve prenocovania a stravovaciei služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na 

území SR.    

 

4. Kontrola v rozpočtovej organizácii mesta Základnej škole Grundschule Kežmarok  

 

ZŠ Grundschule Kežmarok ako zámestnávateľ ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov 

a má povinnosť poskytnúť na základe žiadosti zamestnanca ktorého pracovný pomer trvá 

nepretržite najmenej 24 mesiacov príspevok na rekreáciu,  prijala v nadväznosti na nové 

ustanovenie § 152a Zákonníka práce internú smernicu, kde má vypracovaný vzor žiadosti 

o vyplatenie príspevku na rekráciu.   

 

Ku kontrole boli vyžiadané podklady pre výkon kontroly a to  personálna a mzdová spisová 

dokumentácia všetkých zamestnancov, ktorí si požiadali o vyplatenie príspevku za 

kontrolované obdobie. 

 

Kontrolné zistenia :  
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Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období roku 2019 požiadalo 

zamestnávateľa o uhradenie príspevku na rekreáciu 29 zamestnancov a  v roku 2020  

požiadalo o príspevok 17 zamestnancov, ktorí sa zúčastnili na rekreačnom pobyte alebo 

ktorých detí sa zúčastnili pobytu v detských táboroch. 

 

Žiadosti obsahovali termín rekreácie alebo pobytu dieťaťa v detskom tábore na území SR, 

meno zamestnanca, výšku oprávnených výdavkov zaplatených za rekreáciu, osoby  ktoré žili 

v spoločnej domácnosti so žiadateľom a zúčastnili sa na rekreácií, vyhlásenie o úplnosti 

a pravdivosti všetkých predložených dokladov dátum a podpis žiadateľa.  

 

Pri kontrole boli skontrolované všetky žiadosti o vyplatenie príspevku na rekreáciu u 

všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o príspevok, všetky doklady o úhrade, oprávnenosť 

výdavkov  podľa § 152a ods.4 Zákonníka práce a u všetkých bol prepočítaný percentuálny 

podiel vo výške 55 % oprávnených uhradených nákladov.  Bola kontrolovaná aj samotná 

výška príspevku u žiadateľov či  neprekročila ročne maximálne sumu 275.- €. 

 

Každá doručená žiadosť zamestnanca bola zaevidovaná a jej súčasťou sú aj  všetky doklady.  

O vyplatených príspevkoch na rekreáciu je vedená prehľadá mesačná evidencia, Po 

prekontrolovaní žiadosti a dokladov  bol príspevok vyplatený zamestnancovi  v najbližšom 

výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy. 

Prehľad o vyplatených príspevkoch na rekreáciu u kontrolovaného subjektu poskytuje 

tabuľka: 

 

Rok 2019 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  0 0 

Február 0 0 

Marec 3 546,15 

Apríl 1 242 

Máj 1 54,45 

Jún 0 0 

Júl 4 833,37 

August 13 1 786,85 

September 2 324,72 

Október 4 644,38 

November 4 629,34 

December 2 206,25 

Spolu  5 267,51 € 

 

Rok 2020 

 

Mesiac Počet podaných žiadostí o 

príspevok v danom mesiaci  

Celková sumu príspevku 

v daný mesiac v € 

Január  0 0 
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Február 0 0 

Marec 3 581,36 

Apríl 0 0 

Máj 0 0 

Jún 0 0 

Júl 2 471,41 

August 9 1 672,49 

September 1 53,24 

Október 2 462,94 

November 0 0 

December 0 0 

Spolu  3 241,44€ 

 

Záver :  

➢ Vykonanou kontrolou u zamestnancov nebola ani v jednom prípade prekročená 

stanovená maximálna ročná výška príspevku 275 € a teda zamestnávateľ postupovať 

v súlade so zákonom.  

➢ Taktiež bol v súlade so zákonom  vo všetkých prípadoch poskytnutý príspevok iba 

zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite najmenej 

24 mesiacov.  

➢ Zamestnancom boli preplatené iba oprávnené výdavky na rekreáciu, ktorými sú 

preukázané výdavky zamestnanca na pobytový balík obsahujúci ubytovania najmenej 

na dve prenocovania a stravovaciei služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na 

území SR.    

 

Podrobná súhrnná správa o výsledku vyššie uvedenej kontroly  bola poslancom písomne 

predložená na rokovaní MsZ dňa 27.5.2021 a uznesením č. 47/2021 bola vzatá na vedomie. 

 

1.3 

Kontrola ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícií v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2019 a 2020. 

 

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :  

 

1. zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

2. zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších zmien a doplnkov, 

3. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  

 

Cieľom a účel kontroly :  

Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri   

ukladaní blokových pokút na mieste a včasnosti odvodu finančných prostriedkov z vybratých 

pokút v blokovom konaní do pokladne MsÚ za roky 2019 a 2020 príslušníkmi Mestskej 

polície Kežmarok.  
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Kontrola bola zameraná  na overenie stavu nakladania s pokutovými blokmi – ich prevzatie z 

Daňového úradu Prešov, zaevidovanie do osobitnej evidencie, vydávanie pokutových blokov 

príslušníkom mestskej polície, zaúčtovávanie pokutových blokov do účtovnej evidencie, ako 

aj ich inventarizácia.  

 

Pri kontrole boli zo strany kontrolovaného subjektu predložené ku kontrole všetky relevantné 

účtovné a iné doklady v písomnej forme, výstupy z elektronickej evidencie a inventúry 

pokutových blokov, ďalej bolo umožnené nahliadnúť do elektronickej evidencie priestupkov, 

ktorá je vedená v zmysle zákona o priestupkoch a taktiež aj archivované použité časti 

pokutových blokov.    

 

Príslušníci mestskej polície môžu v rámci výkonu svojej právomosti za zistené priestupky 

ukladať blokové pokuty.  Všeobecným záväzným predpisom upravujúcim blokové konanie je 

zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a to § 84 až 86, ktorý 

splnomocňuje obce a obecné polície na prejednanie taxatívnej uvedených pristupkov za 

presne špecifikovaných podmienok s tým, že pokuty za priestupky uložené obcou a obecnou 

polícou sú príjmom obce.   

 

Kontrolné zistenia :   

 

Kontrolovaný subjekt využíva pri ukladaní pokút pokutové bloky nominálnej hodnoty 5 € 

a 10 €.  V zmysle § 85 zákona o priestupkoch bloky na ukladanie pokút vydáva Ministerstvo 

financií SR a orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní odoberajú 

pokutové bloky od daňového orgánu.  

 

V rámci kontroly boli v kontrolovanom období zistené nasledovné skutočnosti :  

 

Rok 2019 

 

Inventarizačný počiatočný stav k 1.1.2019 : 

 

5  € pokutové bloky  

- 2739 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 13 695,00 € 

 

10 € pokutové bloky  

- 3172 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 31 720,00 € 

 

Spolu :  

- 5911 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 45 415,00 €.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období v roku 2019 neboli z Daňového úradu 

v Prešove prijaté do evidencie žiadne nové pokutové bloky.  
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Inventarizačný konečný stav k 31.12.2019 : 

 

5  € pokutové bloky  

- 969 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 4 845,00 € 

 

10 € pokutové bloky  

- 1996 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 19 960,00 € 

 

Spolu :  

- 2965 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 24 805,00 €.  

 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že v roku 2019 uložili príslušníci MsP Kežmarok pri 

svojej činnosti blokové pokuty v celkovej sume 20 610,00 €.  

 

Rok 2020 

 

Inventarizačný počiatočný stav k 1.1.2020 : 

 

5  € pokutové bloky  

- 969 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 4 845,00 € 

 

10 € pokutové bloky  

- 1996 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 19 960,00 € 

 

Spolu :  

- 2965 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 24 805,00 €.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období v roku 2020 boli z Daňového úradu 

v Prešove prijaté do evidencie dňa 4.5.2020 po 1500 ks pokutových blokov z oboch 

nominálnych hodnôt v sume 22 500 € a dňa 20.11.2020 po 1250 ks pokutových blokov 

z oboch nominálnych hodnôt v sume 18 750 €, teda v celkovej sume 41 250,00 €.   

 

Inventarizačný konečný stav k 31.12.2020 : 

 

5  € pokutové bloky  

- 2302 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 11 510,00 € 

 

10 € pokutové bloky  

- 3608 ks  pokutových blokov v nominálnej hodnote 36 080,00 € 

 

Spolu :  

- 5 910 ks pokutových blokov v nominálnej hodnote 47 590,00 €.  

 

3/18 



 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavný kontrolór  
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že v roku 2020 uložili príslušníci MsP Kežmarok pri 

svojej činnosti blokové pokuty v celkovej sume 18 465,00 €.  

 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že o obehu pokutových blokov sa viedla prehľadná 

evidencia. Prevzaté pokutové bloky z daňového úradu sa zapísali do Knihy cenín a tam sa 

viedla podrobná evidencia jednak podľa čísiel zväzkov a čísiel pokutových blokov. Taktiež sa 

v knihe prehľadne eviduje prevzatie blokov príslušníkmi MsP a to podľa konkrétnych čísiel, 

ako aj odvod peňazí za vyrúbené pokuty, teda každá manipulácia s blokmi ako ceninami sa 

eviduje v Knihe cenín, pričom sa zvlášť vedie Kniha cenín na bloky nominálnej hodnoty 5 € 

a zvlášť Kniha cenín na bloky nominálnej hodnoty 10 €.   Vykonanou kontrolou v uvedených 

knihách neboli zistené žiadne nezrovnalosti.   

Okrem písomnej evidencie je každý prejednaný priestupok v blokovom konaní zaevidovaný 

denne do elektronickej evidencie priestupkov s uvedením údajov o priestupcovi, príslušníkovi 

MsP ktorý pokutu uložil a náležitosťami o výške pokuty.  

Odvody peňazí za vyrúbené pokuty sa vykonávali raz mesačne do pokladne MsÚ o čom bol 

vystavený príjmový pokladničný doklad, ktorý spĺňal všetky zákonné náležitosti účtovného 

dokladu.  

 

Pri kontrole vypisovania pokutových blokov jednotlivými príslušníkmi MsP bolo zistené, že 

tieto sú vypisované riadne  podľa § 85 ods. 4 zákona o priestupkoch, keď sú na nich uvedené 

údaje ako je dátum, miesto, čas, údaje o priestupcovi s uvedením za aký priestupok bola 

pokuta v blokovom konaní uložená.  

 

Kontrola hmotnej zodpovednosti 

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

Zákonníka práce má každý zamestnanec MsP uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti za 

schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať.  

Vykonanou kontrolou na personálnom a mzdovom oddelen bolo zistené, že každý 

zamestnanec MsP Kežmarok , ktorý má zverenú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu 

alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať, má so 

zamestnávateľom uzavretú písomnú dohodu o hmotnej zodpovednosti s vymedzeným 

rozsahom podľa jeho náplne práce, ktoré sú podpísané primátorom mesta.   

 

Výkon inventarizácie :  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že inventarizácia pokutových blokov bola 

vykonávaná pravidelne a to k 31.10. a následne k 31.12. účtovného roku. V rámci 

inventarizácie neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely, účtovný stav súhlasil so stavom 

fyzickým.  

Záver :  

 

➢ Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných predpisov pri 

nakladaní s pokutovými blokmi ani nezrovnalosti pri ich evidencií, nakladaní 

a odvode peňazí za pokuty do pokladne Msú.  
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➢ Všetci zamestnanci MsP majú podpísanú hmotnú zodpovednosť v zmysle zákonníka 

práce. 

 

Podrobná súhrnná správa o výsledku vyššie uvedenej kontroly  bola poslancom písomne 

predložená na rokovaní MsZ dňa 28.10.2021 a uznesením č. 112/2021 bola vzatá na 

vedomie. 

 

1.4 

Kontrola nájomných vzťahov a plnenia zo zmlúv o prenájme pozemkov a nebytových 

priestorov majetku mesta Kežmarok,  aktuálne platných v roku 2020. 

 

Predmetná kontrola bola vykonaná najmä v nadväznosti na dodržiavanie :  

1. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,  

2. Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

3. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  

4. Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 

 

Cieľ a účel kontroly :  

 

Kontrola zákonnosti a hospodárnosti vybraných aktuálne platných nájomných zmlúv na 

pozemky a nebytové priestory vo vlastníctve mesta, preverenie dodržiavania zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí, zásad hospodárenia s majetkom mesta, ako aj dodržiavanie 

podmienok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov.  

 

Ku kontrole boli vyžiadané všetky spisy ohľadom prenájmov pozemkov a nebytových 

priestorov, ktoré boli uzavreté pred rokom 2020 či už na dobu neurčitú alebo určitú  a v roku 

2020 tento právny vzťah ešte trval, ako aj uzatvorené v roku 2020.   Predložené  spisy boli 

usporiadané prehľadne podľa nájomcov v abecednom poradí. Jednotlivé spisy obsahovali aj 

účtovné doklady a to faktúry vystavované za prenájom a doklady o úhrade.   

 

V kontrolovanom období mesto prenajímalo pozemky vo svojom vlastníctve na krátkodobé 

a dlhodobé účely. V rámci krátkodobých prenájmov, prevažne na jeden až tri dni  mesto 

uzatváralo zmluvy s fyzickými a právnickými osobami najmä počas trvania rôznych 

kultúrnych akcíí a predajných trhov organizovaných mestom na dočasné umiestnenie 

predajných stánkov a podobne, v rámci dlhodobých nájmov prenajímalo pozemky ako 

záhrady, ornú pôdu ale aj pozemky za účelom umiestnenia reklamných tabúľ, novinových 

stánkov, vonkajších terás, dočasného záberu stavby a pod.  Nebytové priestory boli 

prenajímané najmä na výkon podnikateľskej činnosti v rôznych oblastiach či už na 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie finančných a bankových služieb, 

obchodných činnosti, služieb, ale aj športových a kultúrnych činností  a pod.  
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1. Súčasný platný právny stav pri nakladaní s majetkom obce v oblasti prenájmu 

majetku obce z pohľadu všeobecno – záväzných právnych predpisov : 

 

Podmienky nakladania s majetkom obce upravuje špeciálny zákon, ktorým je zákon 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (ďalej aj len ako „zákon o majetku obcí“). Ten priamo 

vymedzuje niektoré z pohľadu zákonodarcu najzávažnejšie majetkové dispozície, pričom sa 

tak deje na základe odkazu v ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení (určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom 

štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním). Ostatné je prenechané na úpravu tej-ktorej obce a mesta v podobe tzv. 

zásad hospodárenia s majetkom obce. Ide o dokument, ktorý musí mať prijatý každá obec 

a mesto.  

 

2. Súčasný platný právny stav pri nakladaní s majetkom obce v oblasti prenájmu 

majetku obce z pohľadu interných predpisov prijatých Mestom Kežmarok – 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.  

 

V súčasnosti podrobnosti o prenechávaní majetku obce do nájmu určujú platné Zásady 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, ktoré boli schválené uznesením MsZ 

v Kežmarku č. 351/2011 dňa 15.12.2011, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1.1.2012  

a k dnešnému dňu bolo k zásadám prijatých 12 dodatkov, ktorými bolo potrebné doplniť 

a upraviť jednak nové priestory na prenájom a stanoviť cenu za prenájom hlavne 

u nebytových priestorov.  Následne nato bolo dňa 15.12.2011 zároveň uznesením č. 352/2011 

zrušené VZN č. 5/1996 o Zásadách prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo 

vlastníctve mesta Kežmarok a VZN č. 3/2008, ktorým sa mení a doĺňa VZN č. 5/1996.  

 

Sadzby minimálnej výšky nájomného za prenájom nehnuteľného majetku mesta Kežmarok 

určuje príloha č. 1/ týchto zásad a to v časti A. Nebytové priestory tak, že výška nájomného 

je stanovená podľa jednotlivých špecifických činností napr. obchody, prevadzkárne, 

ubytovacie zariadenia, výrobné prevádzky, sklady služby, kancelárie, športové zariadenia, 

garáže a iné., v časti B. Školské zariadenia, kde je upravená výška nájomného pri využívaní 

školských zariadení a v časti D. Verejné priestranstvá a zariadenia vo vlastníctve mesta, 

kde je upravené nájomné pri predajných stánkoch, stĺpov na umiestnenie reklamných pútačov, 

prenájom pozemkov pre umiestnenie reklamných pútačov a billboardov a parkovacích miest.   

 

Prenájom pozemkov, na ktorých nie sú predajné stánky,  parkoviská a umiestnené reklamné 

billboardy a pútače  je upravený  v časti C. Pozemky tak, že sadzby za prenájom pozemkov 

vo vlastníctve mesta sú pre fyzické osoby nepodnikajúce 2%  a pre fyzické osoby podnikajúce 

a právnicke osoby 10% a to v oboch prípadoch z ceny pozemku za m2/rok podľa 

schváleného postupu oceňovania pozemkov vo vlastníctve mesta.     
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Postup oceňovania pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok bol vypracovaný v podobe 

tzv. cenovej mapy. V rámci tejto cenovej mapy bolo Mesto Kežmarok rozdeleno na 13 tzv. 

urbanistických obvodov podľa okruhov a pásiem, kde v každom obvode a pásme je stanovená 

iná cena pozemku za m2.   

 

Táto cenová mapa vychádzala z platných cien za roky 2004 – 2006 , ktorá bola upravená 

o infláciu 14,5 % k dátumu jej schvaľovania.  Predmetná cenová mapa bola 

prerokovaná v príslušných komisiach MsZ v mesiaci február 2007 a predložená na 

schválenie na rokovanie MsZ dňa 8.3.2007.  Po prerokovaní na MsZ bola táto cenová 

mapa schválená uznesením MsZ č. 66/2007, teda štyri roky predtým ako boli schválené  

dnes platné  Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.  

 

S účinnosťou novely zákona o majetku obcí zákonom č. 258/2009 Z.z. od 1.7.2009  sa 

zásadne zmenili pravidlá prenajímania majetku obce. Cieľom prenájmu majetku obce je 

rovnako ako pri predaji majetku obce dosiahnúť „ trhovú cenu nájmu“, okrem zákonom 

predpokladaných výnimiek.  

 

K 1.7.2009 sa v § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zaviedok princíp, že 

zákonné právidlá podľa § 9a pri prevode vlastníctva majetku obcí ( ustanovenia odsekov 1 až 

3 a 5 až 7 ) zákona o majetku obcí je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní 

majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste 

obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné 

veci,  okrem  

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v 

kalendárnom mesiaci, 

c) pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli 

a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby, 

d) nájmu nehnuteľného majetku obce registrovanému sociálnemu podniku ako formy 

investičnej pomoci. 

Ide o kogentné pravidlá prenajímania majetku obce, čo znamená, že znenie zákona o majetku 

obcí nepripúšťa ich nedodržanie.  

 

Kontrolné zistenia :  

Pri uzatváraní zmlúv o prenájme pozemkov sa vypočítava dodnes výška nájomného podľa 

súčasne platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta, bod C. Pozemky, kde je cena za 

m2/rok pre pre fyzické osoby nepodnikajúce 2%  a pre fyzické osoby podnikajúce a právnicke 

osoby 10%   z ceny pozemku uvedenej v cenovej mape z roku 2007  ( až na výnimky pri 

nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo  
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rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov). Keďže sa za posledných 15 rokov od  

prijatia cenovej mapy  výrazne zmenil urabanistický charakter Mesta Kežmarok v jeho 

jednotlivých lokalitách oproti dobe keď sa zostavovala cenová mapa a to hlavne v dôsledku 

zastavanosti územia, inej infraštruktúry a obslužnosti územia a v neposlednom rade sa 

výrazne zmenili aj trhové ceny nehnuteľností a to nielen v Kežmarku ale všeobecne na celom 

území SR,   navrhujem prehodnotiť spôsob výpočtu výšky nájomného pri prenajímaní 

pozemkov.  

 

V jednotlivých nájomných zmluvách do roku 2011 je dokonca uvedené, že výška nájomného  

bola vtedy určená platným VZN č. 5/1996 o Zásadách prenájmu nebytových priestorov 

a pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok a VZN č. 3/2008, ktorým sa mení a doĺňa VZN 

č. 5/1996, ktoré bolo následne  uznesením č. 352/2011 zrušené, ale nájomné v danej sume je 

platené dodnes.  

 

Vo viacerých prípadoch boli zmluvy o prenájme pozemkov schválené poslancami MsZ ako 

prípad hodný osobitného zreteľa a v týchto prípadoch bolo nájomné stanovené symbolicky,  

alebo ešte nižšie ako by sa postupovalo podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta, čo 

možno považovať za zákonné, avšak vo viacerých prípadoch bol ako dôvod hodný osobitného 

zreteľa pri predĺžovaní doby nájmu uvedený dôvod že „ide o dlhodobých nájomcov, ktorí si 

plnia voči prenajímateľovi všetky povinnosti“.  Takto uvedené zdôvodnenie osobitného 

zreteľa nepochybne odporuje pôvodnému úmyslu zákonodarcu, pretože plnenie si povinnosti 

riadne uhrádzať nájomné podľa zmluvy je povinnosťou nájomnu vyplývajúci mu zo zmluvy 

a táto povinnosť nemôže byť logicky povýšená na osobitný zreteľ, čo je absurdné 

zdôvodnenie.   

 

V rámci kontroly plnenia nájomných vzťahov,  kde je upravené nájomné pri pozemkoch pod 

predajnými stánkami, stĺpmi na umiestnenie reklamných pútačov  a billboardov a parkovacích 

miest,  ako aj pri prenájmoch nebytových priestorov,  neboli zistené nedostatky, nájomné bolo 

stanovené buď podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta, alebo rozhodnutím poslancov 

MsZ ako dôvod hodný osobitného zreteľa. V daných prípadoch sa ceny prenájmu približujú 

reálnym trhovým cenám, avšak v niektorých prípadoch bude potrebné reagovať na vývoj cien 

na trhu a v budúcnosti  pri prenájmoch a upraviť v odôvodnených prípadoch niektoré sumy 

výšky nájomného podľa súčasného vývoja cien.   

 

Kontrola zverejňovania zmlúv   

 

V predložených spisoch sa nachádzali aj zmluvy, ktoré v čase ich uzavretia nebolo povinné 

zverejňovať na webovom sídle mesta. Množstvo zmlúv bolo totiž uzatvorených pred 

účinnosťou zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novelou týchto 

zákonov bola ustanovená povinnosť zverejňovať zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, v 

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

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). 
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Kontrolné zistenie :  

 

- Kontrolou zverejňovania nájomných zmlúv uzatvorených v roku 2011 a v roku 2012 

bolo zistené, že kontrolovaný subjekt porušil zákonnú povinnosť zverejniť zmluvy 

na webovej stránke v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám, keďže na webovom sídle je za uvedené roky zverejnená iba jedna 

nájomná zmluva z roku 2011. Na webovom sídle boli zverejňované nájomné zmluvy 

od roku 2013 až doposiaľ.  

 

Na zachovanie právnej istoty preto odporúčam v prípadoch, kde to povaha veci pripúšťa, 

uzavretie novej zmluvy, ktorá bude následne zverejnená postupom podľa Zákona o 

slobodnom prístupe k informáciám; 

 

Kontrola výkonu základnej finančnej kontroly  

 

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

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

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

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

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

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

majetkovej povahy“ 

 

Kontrolné zistenie :  

 

V rámci kontroly bolo zistené, že  9 prípadoch nebola pri uzatvorení zmluvy vykonaná 

základná finančná kontrola, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 1/  zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednalo sa o zmluvy 

skoršieho vyhotovenia v rokoch 2016 a 2017, u zmlúv vyhotovených  v roku 2020 bola 

finančná kontrola vykonávaná.    

 

V rámci kontroly bola tiež vykonaná kontrola účtovných dokladov v súvislosti 

s fakturáciou a platbou úhrad za nájomné.  

 

 V roku 2020 bolo vystavených 91 faktúr za nájom v zmysle nájomných zmlúv. 

Nájomné bolo uhrádzané nájomcami jednak formou bezhotovostného prevodu na bankový 

účet a jednak pri nízkych sumách hotovostným vkladom na bankový účet v pokladni MsÚ.  

Faktúry obsahovali zákonom predpísané náležitosti, pri všetkých bola riadne vykonaná 

finančná kontrola.  

 

Navrhované odporúčanie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku :  
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➢ Prehodnotiť každú nájomnú zmluvu ktorá nebola zverejnená a v prípade ak bude mať 

doterajší nájomca aj naďalej záujem o prenájom pozemku uzavrieť novú nájomnú 

zmluvu,  rešpektujúc postup podľa zákona o majetku obcí za také nájomné, za aké je 

v tom čase a na tom mieste obvyklé,  

➢ Prehodnotiť nájomné zmluvy ktoré boli riadne v zmysle zákona zverejnené ale výška 

nájomného bola stanovená podľa cenovej mapy a súčasná výška nájmu nezodpovedá 

obvyklému nájomného v danom čase a na danom mieste,  a dodatkami zmeniť výšku 

nájmu, resp. ak nebude nájomca súhlasiť s novou výškou nájomného,  tak zmluvu 

vypovedať a ponúknuť pozemok do prenájmu pre iné osoby,  

➢ Pripraviť návrh nových Zásad hospodárenia s majetkom obce,   

 

1.5 

Kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, v súvislosti 

s realizovanými investičnými akciami v rokoch 2019 až 2021. 

 

Keďže predmetná kontrola nebola ku dňu písania tejto správy právoplatne ukončená v zmysle 

zákona, správa o výsledku tejto kontroly bude predložená po jej ukončení.  

 

2.  Výkon inej odbornej činnosti hlavného kontrolóra :  
 

V zmysle  § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení medzi úlohami hlavného 

kontrolóra je okrem iného aj spracovanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu mesta 

a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v zastupiteľstve.  Okrem toho som  

vykonával aj ďalšie činnosti, ktoré mali priamy súvis, resp. podporovali samotnú kontrolnú 

činnosť.  

 

➢ stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2020 

V priebehu roku 2021 som spracoval stanovisko k návrhu Záverečného účtu Mesta 

Kežmarok za rok 2020, ktoré bolo predložené a prerokované na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva dňa 27.5. 2021, ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 48/2021. 
 

➢ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2022 

      Spracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2022,  s výhľadom na 

roky 2023 - 2024, ktoré bolo  predložené a prerokované na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva dňa 14. Decembra 2021,  ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 281/2021. 

 

➢ Stanovisko hlavného kontrolóra k prekleňovacím úverom  

Spracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok ku schváleniu prekleňovacieho úveru a to :  

v sume 799 000,00 €, na projekt : 
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a) „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ v rámci operačného 

programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho 

rozvoja – Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-

IMRKZ2-2020-003933, ktorá nadobudla účinnosť 09.01.2021.  

ktorý bol  predložený a prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 25.2.2021,  

ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 6/2021. 

 

v sume 94 600,00 €, na projekt : 

 
b) „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“, z programu 2: Podpora obnovy 

kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok spolufinancovaného 

mestom Kežmarok – Zmluva o poskytnutí dotácie č. 424/2020/DPR a Dodatku č.1 k 

uvedenej zmluve, ktorý nadobudol účinnosť v decembri 2020.  

ktorý bol  predložený a prerokovaný na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 27.5.2021,  

ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 52/2021. 

 

➢ Stanovisko hlavného kontrolóra k investičnému úveru 

Spracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok ku schváleniu investičného úveru v sume 

1 750 000 €  na financovanie kapitálových výdavkov investičných akcií v roku 2021 a 2022,  

ktoré bolo  predložené a prerokované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 31.08.2021,  

ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 100/2021. 

 

➢ návrhy  plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

 

      Spracovanie návrhov plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok na 

II.polrok 2021 a I. polrok 2022, ktoré boli  predložené a prerokované na zasadnutiach 

Mestského zastupiteľstva dňa 27.5. 2021, ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 46/2021 a dňa 

14. decembra 2021,  ku ktorému bolo prijaté uznesenie č. 269/2021. 
 

➢ Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ Kežmarok 

 

V hodnotenom období som vykonával kontrolu plnenia prijatých uznesení MsZ 

a priebežne pred zasadnutím MsZ predkladal písomnú správu. 

 

➢ Iná činnosť 

Tiež som sa zúčastňoval na zasadaniach jednotlivých komisií MsZ a poskytoval som 

odborné konzultácie zamestnancom mesta a tiež poslancom MsZ pri príprave materiálov do 

MsZ.  

Absolvoval som individuálne vzdelávanie a odbornú prípravu  k aktuálnym otázkam 

súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti.  
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Mesto Kežmarok 

Hlavný kontrolór  
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

Okrem výkonu konkrétnej činnosti som vykonával každodennu príprava  na výkon 

kontroly, ktorá spočívala v štúdiu všeobecne záväzných právnych predpisov, interných 

predpisov a ďalších dokumentov týkajúcich sa predmetov kontroly. 

 

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2021. 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 
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Predkladá   :  
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zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 10.2.2022  za 

kontrolované obdobie roka 2022  a predchádzajúce 

obdobia  

 

Obsah materiálu: 1. Návrhy na uznesenia   

 

  

Potrebné k schváleniu: - Nadpolovičná  väčšina prítomných 

 

Počet strán materiálu: 2 

 

Prílohy  k ZM:  

 

 

-  

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa:      

 JUDr. Mgr. Ondrej Teraj  

Hlavný kontrolór mesta Kežmarok  

 

   

 

 



 

 

Mesto Kežmarok 

Hlavný kontrolór  
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

___________________________________________________________________________ 

 

  

V Y H O D N O T E N I E 

Stavu plnenia uznesení  prijatých Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku ku dňu  10.2.2022 

______________________________________________________________________ 

 

 

Rok 2019 : 

V priebežnom plnení zostávajú 2  uznesenia: č. 202, 204.  

 

V danom prípade sa jedná o majetkovo právne vysporiadanie stavebných objektov po 

ukončení realizácie výstavby v priemyselnom parku Pradiareň a to železničného priecestia, 

vybudovaných pripojovacích komunikácií, vodohospodárskych objektov, mostných objektov 

ako aj okružnej križovatky. S oprávnenými štátnymi subjektami prebiehajú intenzívne 

rokovania či už je to Slovenská správa ciest, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., 

Železnice SR, atď.   Od poslednej správy boli splnené tri uznesenia.  

 

 

Rok 2021 : 

V priebežnom plnení zostávajú  4  uznesenia: č.  66, 147, 149, 314. 

 

 

Priebežne plnenie uznesení MsZ je veľmi často podmienené objektívnymi 

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

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

prostredia a stavebného poriadku, oddelenia projektov a verejného obstarávania 

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

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

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

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

ktoré priamo súvisia s plnením prijatých uznesení.  

 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení 

prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  10.2.2022,  za kontrolované 

obdobie roka 2022 a predchádzajúce obdobia. 
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá   : 

 

 

primátor mesta 

 

 

Na rokovanie dňa: 24.02.2022  

 

 

K bodu programu: 5 

Názov materiálu: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Kežmarok č. ....../2022 o poskytovaní jednorazového 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa   

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

 

  

Potrebné k schváleniu: 3/5 väčšina prítomných poslancov 

  

Počet strán materiálu: 2 

 

Prílohy k ZM:  

 

 

Návrh VZN 

 

Meno funkcia a podpis 

spracovateľa: 

Ing. Mária Vallušová, vedúca oddelenia organizačno - 

správneho 
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Dôvodová správa 

 
Mesto Kežmarok chce od roku 2022 obnoviť milú tradíciu uvítania detí do života. 

Obrady uvítania detí do života sú iniciované zo strany mesta na základe záujmu 

občanov mesta. Súčasťou obradu uvítania detí bude aj poskytnutie jednorazového 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa. Spomínaný príspevok dostanú aj 

oprávnené osoby, ktoré sa slávnostného obradu nemôžu zúčastniť. 

    

Cieľom poskytnutia jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa je 

finančná podpora mladých rodín resp. jednotlivcov na čiastočné eliminovanie 

zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa. 

 

Na základe vyššie uvedeného, predkladáme Mestskému zastupiteľstvu 

v Kežmarku Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok 

o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý 

upravuje výšku jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa, 

podmienky jeho poskytnutia a postup pri jeho vyplatení.    

 
 

Návrh  na  uznesenie 

 

Uznesenie č. ..................... 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na: 

 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. ........./2022 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.  
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Návrh 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2022 

o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa  
 

 

 

Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len „VZN“). 

 

 

 Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

 

Toto VZN upravuje výšku jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa, 

podmienky jeho poskytnutia a postup pri jeho vyplatení (ďalej len „ príspevok“).   

 

 

     Článok 2 

Výška príspevku pri narodení dieťaťa 

 

Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 100,00 €. 

 

   

Článok 3 

Podmienky poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa 

 

1. Príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci a na jeho poskytnutie nie je právny 

nárok. 

 

2. Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, 

príspevok bude poskytnutý na každé dieťa. 

 

3. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto VZN je dieťa, ktoré je občanom 

Slovenskej republiky s trvalým pobytom v meste Kežmarok, alebo je cudzincom s trvalým 

pobytom v meste Kežmarok. 

 

4.   Oprávnenou osobou na vyplatenie príspevku podľa tohto VZN je: 

a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v meste Kežmarok, 

b) otec dieťaťa, ak matka zomrela, alebo bola vyhlásená za nezvestnú alebo dieťa bolo 

zverené do starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak príspevok 

pri narodení dieťaťa nebol predtým vyplatený matke a otec dieťaťa má trvalý pobyt 

v meste Kežmarok, 

c) osoba s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. 
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Článok 4 

Postup pri vyplatení príspevku pri narodení dieťaťa 

 

1. Oprávnenej osobe uvedenej v Článku 3, bod 4. tohto VZN bude vyplatený príspevok 

hotovostne v pokladni MsÚ Kežmarok po predložení symbolického šeku odovzdaného pri 

slávnostnom prijatí novonarodených detí.    

 

2. V prípade, ak sa oprávnená osoba nebude môcť zúčastniť prijatia novonarodených detí, 

príspevok jej bude vyplatený na základe Žiadosti o vyplatenie jednorazového finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa, ktorá tvorí prílohu tohto VZN. 

 

3. Žiadosť možno podať poštou, osobne do podateľne MsÚ Kežmarok, alebo zaslaním do 

elektronickej schránky mesta Kežmarok na portáli ÚPVS (slovensko.sk). 

 

4. Požiadať o vyplatenie príspevku na dieťa je možné do šiestich mesiacov od narodenia 

dieťaťa. Príspevok sa nevypláca do cudziny. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Návrh VZN č. ... /2022 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení 

dieťaťa bol vyvesený na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom 

sídle mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa .............. a zvesený dňa ................... . 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN č. ... /2022 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa dňa ............ uznesením č. ......... 

.  

3. VZN č. ... /2022 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

nadobúda účinnosť 05.03.2022. 

 

4. VZN č. ... /2022 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

bolo vyvesené na úradnej tabuli, centrálnej úradnej elektronickej tabuli a webovom sídle 

mesta Kežmarok dňa ........... a zvesené dňa ................. .  

 

 

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

                   primátor mesta 
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Žiadosť o vyplatenie jednorazového finančného príspevku pri narodení 

dieťaťa 
 

Údaje o žiadateľovi: 
 

Meno: ........................................................  Priezvisko: ....................................................... ... 
 

Dátum narodenia: ..................................................................................................................... 
 

Trvalý pobyt:......................................................................... PSČ: .......................................... 
 

Telefonický kontakt: .............................................. e- mail: ..................................................... 
 

žiada 
 

o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
 

Údaje o dieťati: 
 

Meno: ........................................................  Priezvisko: ........................................................... 
 

Dátum narodenia: ...................................................................................................................... 
 

Trvalý pobyt: ......................................................................... PSČ: .......................................... 
 

 

Žiadam o vyplatenie: 
 

⸋ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu v tvare IBAN 
 

⸋   hotovostne v pokladni MsÚ Kežmarok 

 

 

V ............................ dňa ..............................              .............................................................. 

              vlastnoručný podpis žiadateľa       

 

 

Čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti 
 

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) 

právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.   

 

 

 

V ............................ dňa ..............................              .............................................................. 

              vlastnoručný podpis žiadateľa       

 

 
Všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (GDPR) nájdete na webovej stránke mesta  

Kežmarok: 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/326283/sk/zakladne-informacie 

https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/326283/sk/zakladne-informacie
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Na rokovanie dňa: 24. 02. 2022 
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Názov materiálu: 

 

Návrh rozdelenia dotácií pre ostatné kultúrne kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2022 podľa VZN              

č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa 

2. Návrh na uznesenie   

 

  
Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

 

 

Počet strán materiálu: 

 

2 

 

Prílohy  k ZM:  

 

 

 

 

 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

Mgr. Ladislav Petras 

vedúci oddelenia školstva, mládeže a športu.   
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D ô v o d o v á    s p r á v a:  

 

Na základe VZN mesta Kežmarok č. 3/2016 sa poskytujú dotácie klubom a občianskym 

združeniam na kultúrne aktivity alebo činnosť, ktorá sa zameriava na podporu kultúrneho 

a spoločenského života, aktívneho využívania voľného času občanov – dospelých i mládeže. 

Dotácie sa poskytujú tým kultúrnym klubom alebo občianskym združeniam, ktoré sú riadne 

registrované v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších 

predpisov.  
          V zmysle čl. 5 VZN č. 3/2016 bola dňa 24.01.2022 na úradnej tabuli mesta zverejnená 

Výzva na predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 pre oblasť kultúry. Do 

výzvou stanoveného termínu od 24.01.2022 do 07.02.2022 boli prijaté žiadosti od kultúrnych 

klubov: Goralik, ex Teatro, Občianske združenie Gplus, Združenie Domov Kežmarok, 

Východoslovenské folklórne združenie a Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera Kežmarok. 

 

Stanovisko Komisie kultúry: 

Konisia kultúry, ktorá zasadala 15. 02. 2022, odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku 

schváliť Návrh dotácií pre kultúrne kluby.  

 

N á v r h   n a    u z n e s e n i e 

 

Uznesenie č. ........ 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

dotácie pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta na rok 2022 

 

1. Goralik 

Starý trh 485/46, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879286   1 500,00 € 

 

2. exTeatro 

Kruhová 1047/117, 059 71 Ľubica, IČO: 37946366    2 000,00 € 

 

3. Občianske združenie Gplus 

Starý trh 515/53, 060 01 Kežmarok, IČO: 42026717   1 200,00 € 

 

4. Združenie Domov Kežmarok 

Kostolné námestie 408/22, 060 01 Kežmarok, IČO: 37880896     800,00 € 

 

5. Východoslovenské folklórne združenie 

Priekopa 1391/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 00594504    1 600,00 € 

 

6. Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera Kežmarok 

Hviezdoslavova 198/12, 060 01 Kežmarok, IČO: 42345235  3 000,00 € 
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Materiál na zasadnutie  Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
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Na rokovanie dňa:  24.02.2022 

 

K bodu programu:  7.   

 

Názov materiálu: Návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta 

Kežmarok na rok 2022 podľa VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

 

     

   

     

Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa  

    2. Návrh na uznesenie  

 

Potrebné k schváleniu: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

Počet strán materiálu:  4 

 

 

Prílohy k ZM:   0 

   

Meno, funkcia a podpis  Mgr. Ladislav Petras 

predkladateľa:   vedúci oddelenia 

školstva, mládeže a športu 

 

 

 



 

Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 
 
 

 
 

Dôvodová správa: Všeobecne záväzným nariadením mesta Kežmarok č. 3/2016 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov v znení VZN č. 8/2016 (ďalej len „VZN č. 3/2016“) stanovuje mesto 

Kežmarok podmienky a spôsob, za akých poskytuje dotácie subjektom v ňom určeným so zámerom 

podporiť všeobecne prospešné služby, všeobecne prospešné alebo verejnoprospešné účely, medzi 

ktoré aktivity športových klubov bezpochyby patria. Finančné prostriedky z dotácií mesta sa 

používajú na zabezpečenie športovej činnosti jednotlivých klubov a organizovanie podujatí telesnej 

kultúry a športu, ktoré napomáhajú budovať zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu u občanov. 

V zmysle čl. 5 VZN č. 3/2016 bola dňa 10.01.2022 na úradnej tabuli mesta zverejnená Výzva na 

predkladanie žiadostí o ostatné dotácie v zmysle VZN č. 3/2016 pre oblasť športu.  

 

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií bolo prijatých 14 žiadostí od 

športových klubov: Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z., Telovýchovná jednota 

Severka Kežmarok – stolnotenisový klub, Občianske združenie REDS CREW TRAININGS, Ping-

pong club Fortuna-Dukla Kežmarok, MŠK Kežmarok (Šachový oddiel), Šport je cesta – hokejbal, 

oz, Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok, Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok, 

CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK, Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie (5 žiadosti).  

Členovia Komisie športu po preštudovaní a posúdení jednotlivých žiadostí odsúhlasili rozdelenie 

dotácií nasledovne: Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.- 1500,00 €, 

Telovýchovná jednota Severka Kežmarok – stolnotenisový klub – 750,00 €, Občianske združenie 

REDS CREW TRAININGS – 500,00 € (účelovo použiť na úhradu nájomného mestských 

športovísk), Ping-pong club Fortuna-Dukla Kežmarok – 900,00 € (zaradenie stolnotenisového stola 

do majetku mesta Kežmarok), Šport je cesta – hokejbal, oz – 1950,00 € (účelovo použiť na prenájom 

ľadovej plochy), Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok – 1000,00 € (za podmienky zmeny 

názvu podujatia „O pohár mesta Kežmarok“), Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok – 

1000,00 €, CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK – 1000,00 € (účelovo použiť 250 € na 1 preteky 

z celkového počtu 4 pretekov), Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie – 1000,00 € na 

podujatie Detská atletika, Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie – 400,00 € (primárne 

použiť na nájom mestského športoviska - Triatlon). 

Stanovisko Komisie športu: Komisia športu odporúča poslancom MsZ Kežmarok schváliť 

rozdelenie ostatných dotácií v zmysle VZN č. 03/2016 v celkovej výške 10 000,00 € takto: 

Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. - 1500,00 €, Telovýchovná jednota 

Severka Kežmarok – stolnotenisový klub – 750,00 €, Občianske združenie REDS CREW 

TRAININGS – 500,00 € (účelovo použiť na úhradu nájomného mestských športovísk), Ping-

pong club Fortuna-Dukla Kežmarok – 900,00 € (zaradenie stolnotenisového stola do majetku mesta 

Kežmarok), Šport je cesta – hokejbal, oz – 1950,00 € (účelovo použiť na prenájom ľadovej 

plochy), Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok – 1000,00 € (za podmienky zmeny názvu 

podujatia „O pohár mesta Kežmarok“), Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok – 1000,00 

€, CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK – 1000,00 € (účelovo použiť 250 € na 1 preteky z celkového 

počtu 4 pretekov), Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie – 1000,00 € (podujatie 

Detská atletika), Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie – 400,00 € (primárne použiť 

na nájom mestského športoviska - Triatlon). 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 
 
 

 
 

Návrh na uznesenie 

Uznesenie č. ................ 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje 

dotácie pre ostatné športové kluby z rozpočtu mesta na rok 2022 

 

 

1. Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.  

Karola Kuzmányho 1576/17, 060 01 Kežmarok, IČO: 52790436   1500,00 € 

 

2. Telovýchovná jednota Severka Kežmarok – stolnotenisový klub 

Michalská 8, 060 01 Kežmarok, IČO: 31945805        750,00 € 

 

3. Občianske združenie REDS CREW TRAININGS  

Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, IČO: 45783730 

(účelovo použiť na úhradu nájomného mestských športovísk)      500,00 € 

 

4. Ping-pong club Fortuna-Dukla Kežmarok  

Priekopa 1483/45, 060 01 Kežmarok, IČO: 42035562 

(za podmienky zaradenia stolnotenisového stola do majetku mesta Kežmarok)    900,00 € 

 

5. Šport je cesta – hokejbal, oz  

Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975 

(účelovo použiť na prenájom ľadovej plochy)      1950,00 € 

 

 

6. Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok 

Nižná brána 982/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879677 

(za podmienky zmeny názvu podujatia „O pohár mesta Kežmarok“)   1000,00 € 

 

7. Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok 

Tatranská 1298/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 51447088    1000,00 € 

 

 

8. CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK  

Ulica Mučeníkov 282/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 50270192 

(účelovo použiť 250 € na 1 preteky z celkového počtu 4 pretekov)    1000,00 € 

 

9. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie 

Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 42384320 

(podujatie Detská atletika)                    1000,00 € 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 
 
 

 
 

10. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie 

Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 42384320 

(primárne použiť na nájom mestského športoviska - Triatlon)                 400,00 € 
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              M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 

 

  

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá:  

 
 

Ekonomické oddelenie 
 

Na rokovanie dňa: 24.02.2022 

 

 

K bodu programu: 8. 

Názov materiálu: Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok  

pre rok 2022 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová  správa 

2. Návrh na uznesenie 

 

  
Potrebné 

na schválenie: 
 

1/2  väčšina prítomných poslancov 

 

Počet strán 

materiálu: 

 

 

 

1 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

 Ing. Dana Meriačová  

 vedúca ekonomického oddelenia  

                    

                                                                           

                      

Príloha: Návrh na rokovanie MsZ - Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 

 

 

  



  
 

         
              M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

a) Dôvodová správa:  

Rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku č. 282/2021 zo dňa 14.12.2021.  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 2022 rozpočtovým opatrením č. 01/2022 je uvedená podľa požiadavky  

subjektu rozpočtového hospodárenia mesta Kežmarok v prílohe.  

Po zohľadnení všetkých predložených požiadaviek na rozpočtovú zmenu celkový rozpočet 

mesta ostáva vyrovnaný vo výške 26 212 875 €. 

 

Podrobnejšie informácie o jednotlivých podnetoch sa nachádzajú v tabuľkovej časti návrhu. 

 

Návrh  na  uznesenie  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e   

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 01/2022 

podľa  predloženého návrhu. 



údaje sú uvádzané v €

Schválený 

rozpočet 

bežných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

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 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Bežné výdavky 

mesta 

po zmene 

rozpočtu

Bežné výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Bežné 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

bežného

rozpočtu

17 420 004 0 0 17 420 004 1 432 458 18 852 462 8 803 640 0 0 8 803 640 8 933 024 17 736 664 1 115 798

Schválený 

rozpočet 

kapitálových 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

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 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Kapitálové 

výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu

Kapitálové 

výdavky

mesta a RO

 po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

kapitálového

rozpočtu

3 970 043 0 0 3 970 043 0 3 970 043 7 014 124 0 0 7 014 124 0 7 014 124 -3 044 081

Schválený 

rozpočet 

finančných 

príjmov mesta

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

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 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

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

3 297 560 0 0 3 297 560 92 810 3 390 370 1 462 087 0 0 1 462 087 0 1 462 087 1 928 283

Schválený 

rozpočet 

príjmov mesta 

spolu

Zmeny 

rozpočtu

v roku 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

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 2022 

celkom

 - účelové 

zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Výdavky mesta 

po zmene 

rozpočtu

spolu 

Výdavky

rozpočtových

organizácií po 

zmene 

rozpočtu spolu 

Výdavky

mesta a RO 

po zmene 

rozpočtu

Rozdiel

rozpočtu

celkom

24 687 607 0 0 24 687 607 1 525 268 26 212 875 17 279 851 0 0 17 279 851 8 933 024 26 212 875 0

Kežmarok, 14.02.2022

Spracovala: Ing. Dana Meriačová

R O Z P O Č T O V É   OPATRENIE č. 01 / 2022

 n á v r h   na rokovanie  MsZ



údaje sú uvádzané v €

Schválený rozpočet

bežných príjmov RO

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Bežné príjmy RO po 

zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

bežných výdavkov RO

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Bežné výdavky RO po 

zmene rozpočtu

1 418 058 0 14 400 1 432 458 8 881 614 0 51 410 8 933 024

Schválený rozpočet

kapitálových príjmov RO

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Kapitálové príjmy RO 

po zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

kapitálových výdavkov 

RO

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Kapitálové výdavky RO po 

zmene rozpočtu

0 0 0 0 0 0 0 0

Schválený rozpočet

finančných príjmov RO

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Finačné príjmy RO po 

zmene rozpočtu

Schválený rozpočet

kapitálových výdavkov 

RO

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Kapitálové výdavky RO po 

zmene rozpočtu

55 800 0 37 010 92 810 0 0 0 0

Schválený rozpočet príjmov 

RO spolu

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Príjmy RO

po zmene

rozpočtu

Schválený rozpočet 

výdavkov RO spolu

Zmeny rozpočtu v roku 

2022 celkom

 - účelové zdroje

Zmena 

rozpočtu

č. 1

Výdavky RO

po zmene

rozpočtu

1 473 858 0 51 410 1 525 268 8 881 614 0 51 410 8 933 024

Kežmarok, 14.02.2022

Spracovala: Ing. Dana Meriačová

Rozpočtové organizácie

 -   n á v r h   na rokovanie MsZ



                                Rozpočtové opatrenie  č.  01/2022 - MsZ

                                             -  n á v r h   na   rokovanie    

                Bežné príjmy v €

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

0

0

Spolu 0

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

292017 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 2 480 2 480

292012 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 360 360

292019 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 40 40

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 100 100

292019 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 700 700

312007 RO - ŠJ, Nižná brána 8 200 50 250

292019 RO - ŠJ, Nižná brána 8 0 100 100

292012 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 0 10 500 10 500

292012 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 0 20 20

292012 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 0 40 40

292012 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 0 10 10

0

Spolu           14 400

Kapitálové príjmy v €

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

0

Spolu 0

Bežné výdavky v €

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

0

Spolu

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

ekonomické oddelenie 

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Bežné výdavky rozpočtových organizácií v €

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 784 640 8 150 1 792 790

z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 367 789 800 1 368 589

RO - ŠKD, Nižná brána 8 75 684 0 75 684

RO - ŠJ, Nižná brána 8 341 167 7 350 348 517

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 431 401 19 050 1 450 451

RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 260 436 10 500 1 270 936

RO - ŠKD, Hradné námestie 38 78 540 0 78 540

RO - ŠJ, Hradné námestie 38 92 425 8 550 100 975

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 804 315 23 150 1 827 465

z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 431 325 2 480 1 433 805

RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 98 532 0 98 532

RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 274 458 20 670 295 128

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 573 574 1 050 574 624

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 327 910 950 328 860

9.1.1 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 350 512 -940 349 572

0

Spolu 51 410

Kapitálové  výdavky v €

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

0

Spolu 0

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií v €

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

0

SPOLU 0

Príjmy finančných operácií v €

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

0

Spolu 0



Príjmy finančných operácii rozpočtových organizácií v €

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

453 RO-ŠJ Hradné námestie 5 000 8 550 13 550

453 RO-ŠJ, Dr.D.Fischera 8 000 20 270 28 270

453 RO-ŠJ, Nižná brána 13 000 7 200 20 200

453 RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou 3 000 1 040 4 040

453 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 2 000 910 2 910

453 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 2 000 -960 1 040

0

0

Spolu 37 010

Výdavky finančných operácií v €

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0 0

0

Spolu 0

Kežmarok, 14.02.2022

Spracovala: Ing. Dana Meriačová



                                     -  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

0

0

0

Spolu 0

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

292017 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 2 480 2 480

292012 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 360 360

292019 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 40 40

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 100 100

292019 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 700 700

312007 RO - ŠJ, Nižná brána 8 200 50 250

292019 RO - ŠJ, Nižná brána 8 0 100 100

292012 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 0 10 500 10 500

292012 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 0 20 20

292012 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 0 40 40

292012 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 0 10 10

0

0

Spolu 14 400

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 784 640 8 150 1 792 790

z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 367 789 800 1 368 589

RO - ŠKD, Nižná brána 8 75 684 0 75 684

RO - ŠJ, Nižná brána 8 341 167 7 350 348 517

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 431 401 19 050 1 450 451

RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 260 436 10 500 1 270 936

RO - ŠKD, Hradné námestie 38 78 540 0 78 540

RO - ŠJ, Hradné námestie 38 92 425 8 550 100 975

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 804 315 23 150 1 827 465

z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 431 325 2 480 1 433 805

RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 98 532 0 98 532

RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 274 458 20 670 295 128

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 573 574 1 050 574 624

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 327 910 950 328 860

9.1.1 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 350 512 -940 349 572

0

Spolu 51 410

c) Povolené prekročenie a viazanie výdavkov:

b) Povolené prekročenie a viazanie príjmov:

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:

Rozpočtové opatrenie  č. 01/2022 - MsZ - sumarizácia podľa druhu rozpočtových opatrení



Príjmy:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

453 RO-ŠJ Hradné námestie 5 000 8 550 13 550

453 RO-ŠJ, Dr.D.Fischera 8 000 20 270 28 270

453 RO-ŠJ, Nižná brána 13 000 7 200 20 200

453 RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou 3 000 1 040 4 040

453 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 2 000 910 2 910

453 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 2 000 -960 1 040

0

0

Spolu 37 010

Výdavky:

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

0

Spolu 0

Sumarizácia: 0

- príjmy - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 51 410

- výdavky - povolené prekročenie (+) alebo viazanie (-) 51 410

Kežmarok, 14.02.2022

Spracovala: Ing. Dana Meriačová

d) Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií:



Oddelenie: Školstva, mládeže a športu

VEC:

Zmena rozpočtu č.1/2022 - MsZ

Odôvodnenie:

Úprava rozpočtov súvisí s:

a) s úpravou vlastných príjmov škôl a školských zariadení spolu vo výške 14 400,-€ a príjmov finančných

operácií spolu vo výške 37 010,-€.

Príjem finančných operácií rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

453 RO-ŠJ Hradné námestie 5 000 8 550 13 550

453 RO-ŠJ, Dr.D.Fischera 8 000 20 270 28 270

453 RO-ŠJ, Nižná brána 13 000 7 200 20 200

453 RO - MŠ, K.Kuzmányho s jedálňou 3 000 1 040 4 040

453 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 2 000 910 2 910

453 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 2 000 -960 1 040

SPOLU           37 010

Bežné príjmy rozpočtových organizácií v €:

Kód ekonom.

klasifikácie Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

292017 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 0 2 480 2 480

292012 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 360 360

292019 RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 0 40 40

292017 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 100 100

292019 RO - ZŠ, Nižná brána 8 0 700 700

312007 RO - ŠJ, Nižná brána 8 200 50 250

292019 RO - ŠJ, Nižná brána 8 0 100 100

292012 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 0 10 500 10 500

292012 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 0 20 20

292012 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 0 40 40

292012 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 0 10 10

SPOLU           14 400

MESTO  KEŽMAROK

Mestský úrad

oddelenie školstva

Hlavné námestie 1, 060 01  Kežmarok



Bežné výdavky  rozpočtových organizácií  v €:

Program Názov položky

Schválený

rozpočet

Návrh 

úpravy

Upravený

rozpočet

9.2.3 RO - ZŠ s MŠ, Nižná brána 8 1 784 640 8 150 1 792 790

z toho: RO - ZŠ, Nižná brána 8 1 367 789 800 1 368 589

RO - ŠKD, Nižná brána 8 75 684 0 75 684

RO - ŠJ, Nižná brána 8 341 167 7 350 348 517

9.2.2 RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 431 401 19 050 1 450 451

RO - ZŠ, Hradné námestie 38 1 260 436 10 500 1 270 936

RO - ŠKD, Hradné námestie 38 78 540 0 78 540

RO - ŠJ, Hradné námestie 38 92 425 8 550 100 975

9.2.1 RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 804 315 23 150 1 827 465

z toho: RO - ZŠ, Dr.D.Fischera 2 1 431 325 2 480 1 433 805

RO - ŠKD, Dr.D.Fischera 2 98 532 0 98 532

RO - ŠJ, Dr.D.Fischera 2 274 458 20 670 295 128

9.1.3 RO - MŠ, K. Kuzmányho s jedálňou 573 574 1 050 574 624

9.1.2 RO - MŠ, Cintorínska s jedálňou 327 910 950 328 860

9.1.1 RO - MŠ, Možiarská s jedálňou 350 512 -940 349 572

SPOLU 51 410

Vypracovala: Mgr.Iveta Kušmíreková 

V Kežmarku, dňa 08.02.2022 Predkladá: Mgr. Ladislav Petras

vedúci oddelenia
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Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 

 

 

 
Predkladá:  Oddelenie sociálnych vecí   

  

 

Na rokovanie dňa:  24.02.2022 

 

 

K bodu programu: 9  

  

 

Názov materiálu: Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2022 za obdobie roka 2021 

 

Obsah materiálu:  1. Dôvodová správa 

  2. Návrh na uznesenie 

 

 

Potrebné k schváleniu:  nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Počet strán materiálu:   10  

   

 

Prílohy k ZM: Prílohy č. 1 - 5 

     

 

Meno, funkcia  

a podpis predkladateľa: JUDr. Jana Trautmanová 

    vedúca oddelenia sociálnych vecí  
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Dôvodová správa: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schválilo na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2014 - 2020, ktorý sa podľa § 83 

ods. 5 písm. f) zákona  NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších 

predpisov raz ročne vyhodnocuje a aktualizuje. Uznesením MsZ č. 161/2020 zo dňa 

15.10.2020 bola predĺžená platnosť Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok 

na roky 2014 – 2020 do 31.12.2022. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta Kežmarok na roky 2014 – 2022 za obdobie roka 2021 vrátane príloh bola predložená 

Komisii sociálnej, ktorá ju prerokovala na svojom zasadnutí dňa 26.1.2022, k  predloženému  

materiálu nemala výhrady a odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať vyššie uvedenú 

správu o plnení KPSS mesta Kežmarok za rok 2021 na vedomie.  

 

 

 

 

Návrh na uznesenie:  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o plnení Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2022 za obdobie roka 2021. 
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SPRÁVA O PLNENÍ 
Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2022 

- za obdobie roka 2021 

 
 

 Plnenie komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 - 2022 

(ďalej KPSS) bolo vyhodnotené podľa stanovených aktivít vyplývajúcich z opatrení 1 až 7, a 

to k 31.12.2021.  

 

 

OPATRENIE 1 

Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 

 

 Aktivita 1.1  

 Zvýšiť počet odborných zamestnancov v ZpS a ZOS v súlade so zákonom                   

 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ( ďalej len 

 zákon o sociálnych službách )  

  

Na základe § 9 ods. 4 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby 

povinný dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného svojho 

zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte 

zamestnancov.  

V Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok (ďalej len ZpS 

a ZOS) bolo ku dňu 31.12. 2021 úväzkovo evidovaných 70,78 zamestnancov, z toho 

odborných 42,29 čo predstavuje 59,75% podiel. Minimálny percentuálny podiel odborných 

zamestnancov na celkovom počte zamestnancov definovaný v zákone o sociálnych službách 

bol naplnený. Počet zamestnancov za jednotlivé druhy sociálnej služby ZpS a ZOS je 

uvedený v tabuľke 1. (Zdroj ZpS a ZOS)  

Aktivita 1.1 ostáva v plnení. 
 

Tabuľka 1: Plnenie koeficientu odborných zamestnancov v roku 2021 

 ZpS ZOS 2021 

Celkový počet zamestnancov  59,78 11 70,78 

Počet odborných zamestnancov  35,29 7 42,29 

Percentuálny podiel odborných zamestnancov  59,03% 63,63% 59,75% 

 

 

 Aktivita 1.2  

 Zaviesť v ZpS a ZOS supervíziu 

 

 Podľa § 9 ods. 12 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby 

povinný na účel zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby vypracovať 

a uskutočňovať program supervízie. 
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Supervízia bola v ZpS a ZOS v roku 2021 realizovaná externým supervízorom. Na základe 

potrieb, vízie a stratégie organizácie bol vypracovaný supervízny plán na rok 2021. Z dôvodu 

epidémie COVID-19 boli v roku 2021 uskutočnené 4 skupinové supervízie a 2 individuálne 

supervízie. (Zdroj ZpS a ZOS)  

Aktivita 1.2 ostáva v plnení. 

 

 

 Aktivita 1.3  

 Zaviesť využívanie dobrovoľníkov a absolventskej praxe študentov stredných                       

 i vysokých škôl s relevantným vzdelaním 

 

 V roku 2021 boli dobrovoľnícka, absolventská a aktivačná činnosť v zariadení 

z dôvodu proti epidemických opatrení pozastavené. ZpS a ZOS však aktívne využívalo rôzne 

opatrenia zamerané na aktivizáciu uchádzačov o zamestnanie a zamestnávanie nových 

zamestnancov prostredníctvom projektov ÚPSVaR Kežmarok (tabuľka č. 2). Projekty cez 

ÚPSVaR boli využité na refundáciu miezd 8 zamestnancov, z toho troch zamestnancov na 

stravovacom úseku, pričom dvaja zamestnanci boli umiestnení pri príprave balenia a rozvoze 

stravy externým klientom a jeden zamestnanec pri výdaji jedál klientom ZPS a ZOS. Traja 

zamestnanci na ekonomicko-prevádzkovom úseku (údržbár, upratovačka). (Zdroj ZpS a ZOS) 

Aktivita 1.3 ostáva  v plnení. 
 
Tabuľka 2: Využívanie aktívnych opatrení ÚPSVaR na aktivizáciu a zamestnávanie 

 Absolventská prax 
Dobrovoľnícka 

činnosť 

Zamestnávanie formou 

projektov cez ÚPSVaR 

Aktivačná činnosť – 

mesto Kežmarok 

Rok 

2021 
0 0 8 0 

 

 Aktivita 1.4 

 Zaviesť systém vzdelávania manažmentu, zamestnancov 

 

 ZpS a ZOS sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení 

sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje 

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou 

podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry a dizajnu STU – Výskumným 

a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA. Vo veľkej miere bolo vzdelávanie 

zamestnancov zabezpečené účasťou v tomto projekte. 

 

V ZpS a ZOS je aj naďalej vzdelávanie zamestnancov v príslušných odboroch 

plánované a podporované. Vzdelávací harmonogram organizácie za  rok 2021 tvorí prílohu č. 

5. Vzdelávanie zamestnancov je podporované formou účasti na vzdelávacích aktivitách napr. 

na školeniach, kurzoch, seminároch, ale aj zakúpením odbornej literatúry a periodík na 

jednotlivých úsekoch. 

 

V roku 2021 sa vzdelávanie presunulo do online priestoru, túto formu vzdelávania sme 

vo veľkej miere využívali aj v zariadení. (Zdroj ZpS a ZOS)  

Aktivita 1.4 ostáva v plnení. 
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 Aktivita 1.5  

 Zvýšiť informovanosť o sociálnych službách (vyhľadávacia činnosť,  masmediálna 

komunikácia)  

   Aj v roku 2021 ZpS a ZOS pokračovalo v cielenej  informovanosti verejnosti o 

poskytovaní sociálnych služieb a o aktuálnom dianí v zariadení, a to prostredníctvom 

nasledovných informačných kanálov:  

- webová stránka zariadenia,  

- novozriadená facebooková stránka zariadenia,  

- reklamné prospekty o poskytovaných sociálnych službách v zariadení, 

- zverejňovanie článkov v Novinách Kežmarok, 

- spolupráca sociálnych pracovníkov zariadenia s pracovníkmi okolitých miest a obcí.  

 

             Zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v ZpS a ZOS sa odrazilo aj na záujme 

okolia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. K 31.12. 2021 malo ZpS a ZOS  v 

poradovníku evidovaných 35 žiadosti  o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v ZpS 

a 3 žiadosti o zabezpečenie  poskytovania sociálnych služieb v ZOS. (Zdroj ZpS a ZOS)  

Aktivita 1.5 ostáva v plnení.  

 

 Aktivita 1.6  

  Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej služby  
 Aktivita 1.6 vypustená uznesením MsZ č. 91/2015.  

  

 Aktivita 1.7  

  Podpora bezplatného sociálneho poradenstva   
 Aktivita 1.7 vypustená uznesením MsZ č. 12/2019.  

  

 Aktivita 1.8  

  Realizácia prieskumov u prijímateľov sociálnych služieb (spätná väzba)  

  V ZpS a ZOS boli realizované prieskumy spokojnosti formou dvoch druhov 

dotazníkov, a to dotazník pre prijímateľov sociálnej služby a dotazník pre rodinných 

príslušníkov  prijímateľov sociálnej služby. Výsledky prieskumov - viď príloha 4.1 a 4.2.  

Oddelenie sociálnych vecí MsÚ Kežmarok realizovalo v mesiaci november pre 

prijímateľov prieskum spokojnosti s opatrovateľskou službou. Výsledky prieskumu (viď 

príloha 3).  

Aktivita 1.8 ostáva v plnení. 

 

OPATRENIE 2 

Skvalitniť poskytovanie terénnych sociálnych služieb 

 

 Aktivita 2.1 

 Vytvoriť podmienky pre flexibilitu poskytovania opatrovateľských služieb            

 (v prípade potreby občanov mesta zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej 

 služby cez víkendy, počas noci, resp. nepretržite) 

 

 Opatrovateľskú službu poskytovalo mesto v zmysle § 41 zákona o sociálnych službách                 

a na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb 

v znení VZN č. 1/2021. Domáca opatrovateľská služba (ďalej len opatrovateľská služba) bola 

zabezpečovaná v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby, a to v pracovných 

dňoch, v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. za úhradu 1,80 Eur/hod.  
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V roku 2021 bola zabezpečovaná na území mesta Kežmarok opatrovateľská služba 

prostredníctvom 35 opatrovateliek pre 76 občanov mesta. Od augusta 2019 implementuje 

mesto dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Kežmarok, 

v ktorom bolo do septembra 2021 zapojených 23 opatrovateliek. 1.12.2021 sa mesto zapojilo 

do druhej fázy projektu, ktorá pokračuje do 30.11.2023 a do projektu  je zapojených 20 

opatrovateliek. 

 
Tabuľka 3: Prehľad o poskytovaní opatrovateľskej služby 

Rok 

Počet 

opatrovateliek opatrovaných osôb 

2015 17 33 

2016 22 33 

2017 26 42 

2018 28 48 

2019 30 52 

2020 30 60 

2021 35 76 

Zdroj:  MsÚ Kežmarok 

 

 Aktivita 2.1 ostáva v plnení. 

 

 Aktivita 2.2 

 Realizovať vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania opatrovateliek  

 s dôrazom na zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie 

 konfliktných situácií a zvládanie stresu 

 

 V sledovanom období nebolo realizované vzdelávanie opatrovateliek zamerané na 

zlepšenie komunikácie s klientom a jeho rodinou, riešenie konfliktných situácií a zvládanie 

stresu.  

 Aktivita 2.2 ostáva v plnení. 

 

 Aktivita 2.3 

 Realizovať cielené informačné a propagačné aktivity na podporu rozvoja 

 terénnych sociálnych služieb 

 

 V roku 2021 sa pri poskytovaní sociálneho poradenstva v rámci sociálnej posudkovej 

činnosti naďalej uplatňoval § 13 ods. 6 zákona o sociálnych službách, t. z., že poskytovanie 

terénnej formy sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred 

pobytovou sociálnou službou, a to súlade s § 6 ods. 1 zákona o sociálnych službách, právom 

fyzickej osoby na výber sociálnej služby a formy jej poskytovania. Pri posudzovaní 

odkázanosti na sociálnu službu bola, ak je to vhodné a účelné a dostatočne to rieši nepriaznivú 

sociálnu situáciu občana, uprednostňovaná terénna forma sociálnej služby, a to domáca 

opatrovateľská služba v prirodzenom prostredí občana.  
  

Aktivita je plnená aj prostredníctvom vykonávania sociálnej práce v teréne, resp.                    

s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí, ktorá je zameraná na občanov                              

v nepriaznivej sociálnej a rodinnej situácii, na rodiny s maloletými deťmi ako aj pre občanov 

ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, občanov v hmotnej núdzi, občanov so  
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zdravotným postihnutím, staršie osoby resp. občanov žijúcich v marginalizovaných 

skupinách.  

Aktivita 2.3 ostáva v plnení. 

 

 Aktivita 2.4 

 Udržať terénnu sociálnu prácu ako súčasť organizačnej štruktúry a činností 

 MsÚ Kežmarok v počte 2 terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a 2 asistentov 

 terénnych sociálnych pracovníkov (ATSP) 

 Aktivita 2.4 vypustená uznesením MsZ č. 12/2019. 

 

OPATRENIE 3 

Zlepšiť využitie komunitného centra 

 

 Aktivita 3.1 

 Vypracovať a realizovať program činností Komunitného centra s dôrazom na 

 prácu s deťmi so sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci so 

 základnými školami a Centrom pedagogicko - psychologického poradenstva 

 (CPPPaP) 

           Aktivita 3.1 vypustená uznesením MsZ č. 13/2021.    

  

OPATRENIE 4 

Vytvoriť podmienky pre aktívne starnutie seniorov 

 

 Aktivita 4.1 

 Vybaviť a modernizovať priestory Denného centra na ul. Martina Lányiho 3 

v Kežmarku (Klub dôchodcov  a Združenie kresťanských seniorov a občanov 

Slovenska) 

 V priebehu roka sa nepodarilo modernizovať priestory Denného centra z dôvodu 

pandemickej situácie. Modernizácia sa presunula na neskoršie obdobie.  

Vzhľadom k zhoršujúcej sa situácii spojenej s ochorením COVID-19 boli priestory Denného 

centra vybavené bezdotykovým dávkovačom na dezinfekciu rúk ako aj germicídnym 

žiaričom. 

 Aktivita 4.1 ostáva v plnení. 

 

 Aktivita 4.2 

Realizovať kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity  pre skvalitnenie života 

aktívnych seniorov (prostredníctvom malých projektov) v spolupráci s Denným 

centrom, Mestskou políciou 

 

 V Dennom centre sa v roku 2021 nepodarilo realizovať žiadne akcie z dôvodu 

zatvoreného sociálneho zariadenia pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. 

Aktivita 4.2 ostáva v plnení. 

 

OPATRENIE 5 

Zriadiť nové sociálne služby a ďalšie služby sociálnej starostlivosti pre sociálne slabšie 

skupiny obyvateľstva 

 

 Aktivita 5.1 

 Vybudovať nocľaháreň pre 16 osôb podľa vypracovaného projektu 
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 Aktivita 5.1 vypustená uznesením MsZ č. 91/2015. 

 

 Aktivita 5.2 

 Vypracovať program zriaďovania nových sociálnych služieb podľa potrieb 

 občanov 

 

 K 31.12. nebol písomne spracovaný program zriaďovania nových sociálnych služieb. 

 Mesto Kežmarok požiadalo Prešovský samosprávny kraj o registráciu terénnej 

sociálnej služby krízovej intervencie. Na základe zápisu nového druhu sociálnej služby – 

terénnej sociálnej služby krízovej intervencie v registri poskytovateľov sociálnych služieb, 

mesto Kežmarok ako poskytovateľ sociálnej služby dňa 01.04.2021 začal na území mesta 

Kežmarok poskytovať terénnu sociálnu službu krízovej intervencie v zmysle § 24a) zákona 

o sociálnych službách. V roku 2021 poskytovali v meste Kežmarok sociálne služby 

nasledovné sociálne zariadenia: Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej 

služby Kežmarok na ulici Vyšný mlyn 13, Centrum sociálnych služieb Kežmarok na ulici 

Pod Lesom 6, ktorý poskytuje podľa zákona  č. 448/2008 o sociálnych službách dva druhy 

sociálnej služby, a to podľa § 38 Domov sociálnych služieb ambulantnou formou 

a celoročnou pobytovou formou a podľa § 33 – Službu včasnej intervencie ambulantnou a 

terénnou formou. Poskytovanie opatrovateľskej služby bolo v roku 2021 opatrené 

Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb v znení VZN č. 

1/2021.   

 Aktivita 5.2 ostáva v plnení. 

 

 

OPATRENIE 6 

Dobudovať bezbariérovosť na území mesta a vo verejne dostupných budovách 

 

 Aktivita 6.1 

Vypracovať pasport bariér v spolupráci s organizáciami venujúcim sa osobám so  

      zdravotným postihnutím (pohybovo, zrakovo a sluchovo postihnutých občanov) 

 

 V roku 2021 boli zrekonštruované posledné dve oddelenia ZPS a ZOS Kežmarok. Na 

každom oddelení sa vybudovalo 10 dvojlôžkových izieb a 4 jednolôžkové izby.  

V rámci rekonštrukčných prác došlo k zväčšeniu izieb a vybudovanie samostatných 

sociálnych zariadení – bezbariérové WC a bezbariérová sprcha v každej izbe, čím sa zvýšil 

bytový komfort obyvateľov zariadenia.   

 ZpS a ZOS požiadalo v decembri 2021 MPSVR SR o dotáciu na vybudovanie 

zdvíhacej plošiny s chodníkom k budove zariadenia. Vybudovanie zdvíhacej plošiny uľahčí 

prístup imobilným klientom zo zariadenia do záhrady a naopak. Realizácia projektu je 

plánovaná na rok 2022. 

Aktivita 6.1 ostáva  v plnení. 

 

 Aktivita 6.2 

Vypracovať a realizovať program opatrení na odstránenie všetkých 

identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok) najneskôr v plánovacom 

období 2014 – 2022 

 

 K 31.12. nebol písomne vypracovaný program opatrení na odstránenie všetkých 

identifikovaných bariér (bezbariérové mesto Kežmarok). U nových stavieb je zo zákona  



Mesto Kežmarok 

Odd. sociálnych vecí 

 
 

 

 

povinnosť riešiť vstupy do objektov, ktoré majú verejný charakter, ako bezbariérové. Mesto 

Kežmarok u všetkých nových stavieb a rekonštrukcií, ktoré realizuje, a u ktorých je to 

technicky možné, realizuje bezbariérové prístupy v plnom rozsahu. V rámci opráv chodníkov 

a pri realizácii nových chodníkov sú riešené bezbariérové prechody a súčasne vodiace prvky 

pre slabozrakých.  

Aktivita 6.2 ostáva v plnení.  

 

 

 Aktivita 6.3 

 Vypracovať súbor kritérií, odporúčaní, ktoré je potrebné zohľadňovať pre 

 zabezpečenie bezbariérovosti pri novej výstavbe, pri povoľovaní novej výstavby  

 v meste 

 Aktivita 6.3 vypustená uznesením MsZ č.91/2015. 

 

 

OPATRENIE 7 

Zefektívniť koordináciu a spoluprácu subjektov poskytujúcich sociálne služby na území 

mesta 
 

 Aktivita 7.1 

Vytvoriť databázu subjektov pôsobiacich na území mesta a  v okolí, ktoré sa 

venujú poskytovaniu sociálnych služieb (aké služby, pre akých prijímateľov) 

 Aktivita 7.1 vypustená uznesením MsZ č.48/2016. 

 

 Aktivita 7.2 

Vybudovať komunikačnú platformu subjektov poskytujúcich sociálne služby na 

území mesta s cieľom zlepšenia vzájomnej informovanosti, výmeny skúseností,  

spolupráce, definovania spoločných projektov, aktivít a pod. 

 

 Na území mesta je vybudovaná komunikačná platforma subjektov poskytujúcich 

sociálne služby. Poskytovatelia sociálnych služieb sa v priebehu roka kontaktujú, aktívne 

spolupracujú, a v prípade potreby riešia problémy flexibilne.  

Aktivita 7.2 ostáva v plnení. 

 

 

Súhrnné vyhodnotenie: 
 
Tabuľka 4: Plnenie aktivít komunitného plánu 

Plnenie aktivít 
 Splnené  Splnené čiastočne Nesplnené Spolu 

Počet  9 3 3 15 

Aktivita 
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  

1.5, 1.8, 2.1,2.3, 7.2 

5.2, 6.1, 6.2 2.2, 4.1, 4.2,  
 

Plnenie v % 60% 20% 20% 100% 

 

Aktivity zostávajúce v plnení:    15 

Aktivity splnené, resp. vypustené z KPSS:    7 (aktivita 1.6, 1,7, 2.4, 3.1, 5.1, 6.3, 7.1) 

Navrhnuté nové aktivity:      0 

 

 



Mesto Kežmarok 

Odd. sociálnych vecí 
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Kežmarok 10.01. 2022 

Vypracovala: Mgr. Bc. Nikola Krempaská 

Schválila: JUDr. Jana Trautmanová 

 

  

 



Príloha č. 1 

Tab. 32 Opatrenia a aktivity rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie 1 

Zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych 

služieb v zariadeniach sociálnych služieb 

Časový plán 
Zodpovedné 

oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 

oddelenie MsÚ, 

resp. organizácia 

Plnenie 

v roku 

2017 

Plnenie 

v roku 

2018 

Plnenie 

v roku 

2019 

Plnenie 

v roku 

2020 

Plnenie 

 v roku  

2021 

Plán 

plnenia na 

rok 2022 

Aktivita 

1.1 

Zvýšiť počet odborných zamestnancov 

v ZpS a ZOS v súlade so zákonom o 

sociálnych službách 

V súlade s 

novelou 

zákona o 

sociálnych 

službách 

OSV ZpS a ZOS Splnené Splnené Splnené Splnené Splnené V plnení 

Aktivita 

1.2 

Zaviesť v ZpS a ZOS supervíziu 

Priebežne 
OSV 

ZpS a ZOS 

Nesplnené, 

plnenie do 

roku 2018 

Splnené Splnené Splnené  Splnené  V plnení 

Aktivita 

1.3 

Zaviesť  využívanie dobrovoľníkov 

a absolventskej praxe študentov 

stredných i vysokých škôl s relevantným 

vzdelaním 

Priebežne 
OSV ZpS a ZOS 

Splnené Splnené Splnené Splnené Splnené V plnení 

Aktivita 

1.4 

Zaviesť systém vzdelávania 

manažmentu, zamestnancov 
Priebežne 

OSV ZpS a ZOS 
Splnené Splnené Splnené Splnené Splnené V plnení 

Aktivita 

1.5 

Zvýšiť informovanosť o sociálnych 

službách (vyhľadávacia činnosť, 

masmediálna komunikácia) 

Priebežne 
OSV ZpS a ZOS 

Splnené Splnené Splnené Splnené Splnené V plnení 

Aktivita 

1.6 

Zabezpečiť dostupnosť odľahčovacej 

služby 
Priebežne OSV - - - 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Aktivita 

1.7 

Podpora bezplatného sociálneho  

poradenstva 
Stály termín OSV 

Terénni sociálni 

pracovníci 
Splnené Splnené 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Aktivita 

1.8 

Realizácia prieskumov u prijímateľov 

sociálnych služieb (spätná väzba) 
Ročne OSV ZpS a ZOS Splnené Splnené Splnené Splnené Splnené V plnení 

Opatrenie 2  

Skvalitniť poskytovanie terénnych sociálnych 

služieb 
Časový plán 

Zodpovedné 

oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 

oddelenie MsÚ, 

resp. organizácia 

- - - - - - 

Aktivita 

2.1 

Vytvoriť podmienky pre flexibilitu 

poskytovania opatrovateľských služieb 

(v prípade potreby občanov mesta 

zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej 

služby cez víkendy, počas noci, resp. 

nepretržite) 

Priebežne OSV - Splnené Splnené Splnené Splnené  Splnené  V plnení 

Aktivita 

2.2 

Realizovať vzdelávacie programy 

ďalšieho vzdelávanie opatrovateliek  

s dôrazom na zlepšenie komunikácie 

Priebežne OSV - Nesplnené Nesplnené Neplnené Splnené Nesplnené V plnení 



s klientom a jeho rodinou, riešenie 

konfliktných situácií a zvládanie stresu 

Aktivita 

2.3 

Realizovať cielené informačné 

a propagačné aktivity na podporu 

rozvoja terénnych sociálnych služieb 

Priebežne OSV Terénni sociálni 

pracovníci 
Splnené Splnené Splnené Splnené Splnené V plnení 

Aktivita 

2.4 

Udržať terénnu sociálnu prácu ako 

súčasť organizačnej štruktúry a činností 

MsÚ Kežmarok v počte 2 terénnych 

sociálnych pracovníkov (ZSP) a 2 

asistentov terénnych sociálnych 

pracovníkov (ATSP) 

Priebežne OSV - 
Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Opatrenie 3 

Zlepšiť využitie komunitného centra Časový plán 
Zodpovedné 

oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 

oddelenie MsÚ, 

resp. organizácia 

- - - - - - 

Aktivita 

3.1 

Vypracovať a realizovať program 

činností Komunitného centra s dôrazom 

na prácu s deťmi so sociálne 

znevýhodneného prostredia 

v spolupráci so základnými školami 

a Centrom pedagogicko - 

psychologického poradenstva 

(CPPPaP) 

Priebežne OSV 
Terénni sociálni 

pracovníci 
Nesplnené Nesplnené Neplnené Nesplnené  

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Opatrenie 4 

Vytvoriť podmienky pre aktívne starnutie 

seniorov 

Časový plán 
Zodpovedné 

oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 

oddelenie MsÚ, 

resp. organizácia 

- - - - - - 

Aktivita 

4.1 

Vybaviť a modernizovať priestory 

Denného centra - Klubu dôchodcov 

v meste  

Priebežne ÚPŽPSP OSV Splnené Splnené Splnené Nesplnené  Nesplnené  V plnení 

Aktivita 

4.2 

Realizovať kultúrne, športové, 

vzdelávacie aktivity  pre skvalitnenie 

života aktívnych seniorov 

(prostredníctvom malých projektov) 

v spolupráci s Klubom dôchodcov, 

Mestskou políciou 

Priebežne OSV 
Denné centrum, 

Mestská polícia 
Splnené Splnené Splnené Nesplnené  Nesplnené  V plnení 

Opatrenie 5 

Zriadiť nové sociálne služby a ďalšie služby 

sociálnej starostlivosti pre sociálne slabšie 

skupiny obyvateľstva 

Časový plán 
Zodpovedné 

oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 

oddelenie MsÚ, 

resp. organizácia 

- - - - - - 

Aktivita 

5.1 

Vybudovať  nocľaháreň pre 16 osôb 

podľa vypracovaného projektu 
2014 ÚPŽPSP OSV - - - 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Aktivita Vypracovať program zriaďovania Priebežne  OSV - Nesplnené Nesplnené Nesplnené Nesplnené Splnená V plnení 



5.2 nových sociálnych služieb podľa potrieb 

občanov 

čiastočne 

Opatrenie 6 

Dobudovať bezbariérovosť na území mesta a vo 

verejne dostupných budovách 

Časový plán 
Zodpovedné 

oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 

oddelenie MsÚ, 

resp. organizácia 

- - - -  - 

Aktivita 

6.1 

Vypracovať pasport bariér v spolupráci 

s organizáciami venujúcim sa osobám 

so zdravotným postihnutím  

(pohybovo, zrakovo a sluchovo 

postihnutých občanov) 

2014 OSV ZpS a ZOS 
Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 
Nesplnené 

Splnená 

čiastočne 
V plnení 

Aktivita 

6.2 

Vypracovať a realizovať program 

opatrení na odstránenie všetkých 

identifikovaných bariér (bezbariérové 

mesto Kežmarok) najneskôr v 

plánovacom období 2014 – 2020 

2020 
OSV, ÚPŽPSP 

 
- Nesplnené Nesplnené 

Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 
V plnení 

Aktivita 

6.3 

Vypracovať súbor kritérií, odporúčaní, 

ktoré je potrebné zohľadňovať pre 

zabezpečenie bezbariérovosti pri novej 

výstavbe, pri povoľovaní novej výstavby 

v meste 

2014 ÚPŽPSP OSV - - 
Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Opatrenie 7 

Zefektívniť  koordináciu a spoluprácu subjektov 

poskytujúcich sociálne služby na území mesta 
Časový plán 

Zodpovedné 

oddelenie MsÚ 

Spoluzodpovedné 

oddelenie MsÚ, 

resp. organizácia 

- - - - - - 

Aktivita 

7.1 

Vytvoriť databázu subjektov 

pôsobiacich na území mesta a  v okolí, 

ktoré sa venujú poskytovaniu sociálnych 

služieb (aké služby, pre akých 

prijímateľov) 

2014 OSV - - - 
Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Vypustená 

aktivita 

Aktivita 

7.2 

Vybudovať komunikačnú platformu 

subjektov poskytujúcich sociálne služby 

na území mesta s cieľom zlepšenie 

vzájomnej informovanosti, výmeny 

skúseností,  spolupráce, definovania 

spoločných projektov, aktivít a pod.  

2014 OSV - 
Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 

Splnené 

čiastočne 
Splnené V plnení 

 
Vypracovala: Mgr. Bc. Nikola Krempaská 
Schválila: JUDr. Jana Trautmanová  
 

 



Príloha č. 2  

Tab. 33 Časové plnenie aktivít rozvoja sociálnych služieb 

Opatrenie 
Názov indikátora 

Merná 

jednotka 

Vých. 

hodnota 

Plánovaná 

hodnota 
Výsledná hodnota 

2013  2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2020 2021 

Zvyšovať kvalitu 

poskytovaných sociálnych 

služieb v zariadeniach 

sociálnych služieb 

Odborní zamestnanci ZpS a ZOS v Kežmarku Počet 27 - 30 31 33,5 34 34 41 42 

Sociálni pracovníci v ZpS a ZOS Počet 1 2 2 3 4 4 4 4 4 

Supervízor ZpS a ZOS Počet 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Dobrovoľníci a absolventi Počet 0 3 4 5 15 3 4 2 8 

Školenia a semináre, popr. konferencie na vzdelávanie 

odborných zamestnancov v ZpS a ZOS 
Počet 0 2 5 7 9 33 39 28 27 

Publikované články na tému sociálna oblasť Počet 0 4 7 8 12 16 6 3 5 

Skvalitniť poskytovanie 

terénnych sociálnych 

služieb 

Klienti využívajúci opatrovateľskú službu Počet 34 40 28 33 33 42 48 50 76 

Školenia, semináre zamerané na vzdelávanie opatrovateliek Počet 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

Terénni sociálni pracovníci a asistenti terénnych sociálnych 

pracovníkov 
Počet 4 4 4 4 2 3 3 2 2 

Zlepšiť využitie 

komunitného centra 

Program činností Komunitného centra Počet 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Počet detí v aktívnej činnosti Komunitného centra Počet 10 10 9 0 0 0 0 0 0 

Aktivity pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia Počet 0 5 5 0 0 0 0 0 0 

Aktivity pre dospelé osoby (napr. slobodné matky, občania 

závislí na návykových látkach a pod.) 
Počet 0 2 2 1 0 1 0 0 0 

Vytvoriť podmienky pre 

aktívne starnutie seniorov 

Prístup k internetu Počet 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kultúrne, športové, vzdelávacie aktivity  pre skvalitnenie života 

aktívnych seniorov 
Počet 2 5 6 20 28 29 35 0 0 

Dobudovať 

bezbariérovosť na území 

mesta a vo verejne 

dostupných budovách 

Pasport bariér Počet 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Odstránené bariéry v meste Počet 0 5 1 1 0 0 0 0 0 

Zefektívniť  koordináciu 

a spoluprácu subjektov 

poskytujúcich sociálne 

služby na území mesta 

Databáza subjektov pôsobiacich na území mesta a  v okolí, ktoré 

sa venujú poskytovaniu sociálnych služieb 
Počet 0 1 1 1 - - - - - 

⁕údaje k 31.12. 

Vypracovala: Mgr. Bc. Nikola Krempaská 

Schválila:       JUDr. Jana Trautmanová 



 



Príloha č. 3 

Prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby 

 

V mesiaci november 2021 oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Kežmarok 

zrealizovalo anonymný  prieskum spokojnosti prijímateľov opatrovateľskej služby mesta 

Kežmarok. Prieskumu sa zúčastnilo 32 prijímateľov z celkového počtu 55 oslovených (t.j. 

58%) 

Podkladom pre získanie informácií o spokojnosti bol anonymný dotazník, ktorý je 

považovaný za nástroj výskumu zameraný na hromadné a pomerne rýchle zisťovanie 

informácií o názoroch a postojoch respondentov na konkrétnu situáciu. Uvedený dotazník bol 

doručovaný každému prijímateľovi poštou, čím bolo každému oslovenému umožnené 

zúčastniť sa prieskumu . Spracovanie dotazníka bolo zabezpečené zamestnancom oddelenia 

sociálnych vecí mesta Kežmarok. Výsledky prieskumu sú jedným z faktorov, na základe 

ktorých mesto môže skvalitňovať zabezpečovanie opatrovateľskej služby v ďalšom období. 

 

Do anonymného prieskumu spokojnosti s opatrovateľskou službou sa zapojilo 32 

prijímateľov opatrovateľskej služby, z toho bolo 29 žien a 3 muži. 

 

 

 

Z uvedeného vyplýva, že väčšina prijímateľov opatrovateľskej služby - až 69 % (22 resp.) má 

viac ako 80 rokov, 22 % (7 resp.) má 71-80 rokov, 6 % (2resp.) má 61-70 rokov a 3% (1 

resp.) menej ako 60 rokov. 



 

 

 

Na základe grafu vyplýva, že 18 prijímateľom opatrovateľskej služby (56%) vypomáhajú 

rodinní príslušníci, pričom táto pomoc je nepostačujúca vzhľadom na nepriaznivý zdravotný 

stav prijímateľov. 13 prijímateľov (41%) má rodinu, ktorá sa o nich nemôže postarať. 

V prípade 1 prijímateľa (3%) rodina neprejavuje záujem.  

  

  

Zo zistených informácií možno uviesť, že väčšinou prvotné informácie o poskytovaní 

opatrovateľskej služby prijímatelia získali od príbuzných, známych alebo rodinných 

príslušníkov (19 prijímateľov – 58%), následne od sociálnych pracovníkov a zamestnancov 

mestského úradu (8 prijímateľov – 24%), od lekárov (5 prijímateľov – 15%), ale aj z iných 

zdrojov, napríklad v klube dôchodcov, alebo z vlastnej iniciatívy prijímateľa opatrovateľskej 

služby (1 prijímateľ – 3%). 



 

 

Z celkového počtu opýtaných až 34% prijímateľov opatrovateľskej služby (11 resp.) využíva 

opatrovateľskú službu v rozmedzí 1 až 5 rokov, 31% (10 resp.) v rozmedzí 6 -10 rokov, 22% 

(7 resp.) túto službu využíva menej ako 1 rok, 13% (4 resp.) nepretržite viac ako 10 rokov.  

 

 

 

 

Prevažná väčšina  84% prijímateľov opatrovateľskej služby (27 resp.) uvažuje o prijímaní 

tejto sociálnej služby v horizonte ďalších 3 – 5 rokov a 16 % (5 resp.) v horizonte jedného 

roka. 



 

 

Z celkového počtu opýtaných 69% (22 resp.) využíva opatrovateľskú službu v rozsahu 2-3 

hodín, 19% (6 resp.) v rozsahu 4-5 hodín a 12% (4 resp.) v rozsahu 6-7,5 hodín. 

 

 

 

S prístupom opatrovateľky bolo veľmi spokojných 84 % prijímateľov opatrovateľskej služby 

(27 resp.), s prácou opatrovateľky sú spokojní, nemajú voči nim žiadne výhrady, 16 % (5 

resp.) bolo skôr spokojných.  

Ako dôvod spokojnosti prijímatelia uviedli napr. starostlivosť, ústretovosť, ochota, empatia 

a ľudský prístup a iné. 

 



 

 

S prístupom sociálnych pracovníkov na Oddelení sociálnych vecí Mestského úradu Kežmarok   

bolo veľmi spokojných 66 % prijímateľov (21 resp.), s prácou sociálnych pracovníkov je skôr 

spokojných 28 % prijímateľov (9 resp.), skôr nespokojných boli 3% (1 respondent) a 

nespokojný bol iba 1 klient (slabá informovanosť). 

 

V rámci otvorenej otázky uviedli prijímatelia nasledovné:  

 

1. „s akými problémami sa prijímatelia stretávali pri poskytovaní opatrovateľskej 

služby“ uviedli tieto pripomienky: 

 

- spokojnosť resp. nespokojnosť závisí od osoby, ktorá ju vykonáva, 

- zástup počas neprítomnosti opatrovateľky v súvislosti s vekom a zdravotným stavom 

klienta, 

- vysoká cena za hodinu opatrovateľskej služby – v prípade nižšej ceny väčší počet 

hodín opatrovateľskej služby (po úhrade nevyhnutných platieb nezostávajú finančné 

prostriedky na vyšší rozsah opatrovateľskej služby), 

- opatrovateľka nevykonáva upratovacie služby (vysávanie, umývanie okien, umývanie 

spoločných priestorov),  

- neplnenie predstáv prijímateľa o opatrovateľskej službe (donáška studených obedov, 

umývanie okien, chodieb, ako aj držanie psov v DOS Kežmarok), 

- jeden klient sa vyjadril: „vážim si prácu opatrovateľky, ČESŤ ICH PRÁCI“. 

 

 

2. „Vaše postrehy a návrhy k poskytovaniu opatrovateľskej služby“ prijímatelia uviedli: 

- vykonávanie všetkých domácich prác, 

- niektorí nájomníci v DOS sú bez opatrovateľskej služby, ohováranie medzi 

obyvateľmi v DOS, požiadavka len o kľudné prežitie a pohodu v DOS Kežmarok, 



- nižšie úhrady za opatrovateľskú službu, 

- riešenie upratovacích služieb spoločných priestorov, 

- poskytovanie opatrovateľskej služby aj cez víkendy a sviatky, 

- ďalšie vzdelávanie opatrovateliek vo vzťahu k špecifikáciám diagnóz a pomoci pri 

opatrovaní. 

 

Z odpovedí v tejto časti je zrejmé, že niektorí respondenti nie sú s opatrovateľskou službou 

spokojní, požadujú zabezpečenie opatrovateľskej služby aj počas dovoleniek 

a práceneschopnosti opatrovateľky, avšak najviac by prijímatelia uvítali zníženie úhrady za 

opatrovateľskú službu a upratovanie opatrovateliek v domácnosti.  

 

 

Z Á V E R 

 

 Na základe výsledkov prieskumu formou dotazníka spokojnosti s opatrovateľskou 

službou je možné skonštatovať, že prijímatelia terénnej opatrovateľskej služby poskytovanej 

mestom Kežmarok sú s poskytovanou opatrovateľskou službou spokojní. Samozrejme 

občasné výhrady, ktoré sú uvedené v prieskume sa týkali zabezpečovania zastupovania 

opatrovateliek počas dovolenky a práceneschopnosti opatrovateliek, či vykonávanie ďalších 

upratovacích prác v domácnosti klientov, ako aj v neposlednom rade vysoká cena za hodinu 

opatrovateľskej služby.  

 Analýza prieskumu spokojnosti s poskytovanou sociálnou službou preukázala, že 

väčšina prijímateľov je s terénnou opatrovateľskou službou spokojná, pre udržanie tejto 

úrovne spokojnosti je však nevyhnutné zaoberať sa uvedenými požiadavkami prijímateľov 

a s tým spojeným rozvojom poskytovania kvalitnej opatrovateľskej služby. 

 

 

V Kežmarku, dňa 10.01.2021 

Vypracovala: JUDr. Mária Gibľáková 

            Mgr. Viera Ziburová 

Schválila :     JUDr. Jana Trautmanová 

 



 
 

 

Príloha č. 4.1 

 

Vyhodnotenie výsledkov spokojnosti PSS za rok 2021 

 

 Zber dát prebiehal v období od 01.06.2021 do 30.09.2021.  

 Prieskumu bol zameraný na všetkých  99 PSS – obyvateľov zariadenia.  

 Vrátených bolo 76 (68 – „obyčajných“ a 8 – „ĽČT“) dotazníkov, čo je 76,76 % 
z možných odpovedí.   

 PSS, ktorí majú znížené kognitívne schopnosti vypĺňali dotazník (F SOÚ 008), ktorý je 
spracovaný formou ľahko čitateľného textu (ĽČT - obrázky a piktogramy). Pre PSS so 
stratou schopnosti úsudku nebolo možné použiť ani jednu z uvedených foriem 
prieskumu spokojnosti.   
 

Súhrnné výsledky z jednotlivých dotazníkov sú zapísane v o formáte:  
 Znenie otázky, možné varianty odpovedí, nameraná výsledná číselná hodnota a jej 

percentuálne vyjadrenie, pre každý variant odpovede.   
 Nie všetci respondenti však odpovedali na všetky otázky, alebo ich odpovede boli 

zmätočné (pri každej otázke je teda uvedený počet odpovedí).  
 Hodnoty uvádzané v medziročnom trende vývoja spokojnosti sú vyjadrené % pre 

každú z možných odpovedí, za jednotlivé roky.  
 Návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vyjadrené 

pochvaly zo strany PSS sú zapísané v takom  znení, ako ich respondenti napísali. 

 
 Tohtoročný prieskum spokojnosti bol zameraný aj na externých odoberateľov 

sociálnej služby jedáleň a to ambulantnou ako aj terénnou formou. Výsledky tohto 

merania sú uvedené samostatne na strane č. 11 a 12.   

 
 
Pre účel analýzy vývoja spokojnosti boli stanovené nasledovné kritériá, 
dimenzie prípustnosti, ktoré sú platné pre jednotlivé kontrolné body.  

Opatrenia: 

Nie je potrebné prijať žiadne opatrenie.  Zhoda: 
Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je 
v rozmedzí 90 - 100%. 

Prijať preventívne opatrenia, zaviesť inovácie 
v postupoch a procesoch, ktoré povedú k zlepšeniu 
kvality služieb, zvýšeniu spokojnosti zainteresovaných 
strán. Vykonať preškolenie zamestnancov v oblasti 
dodržiavania platných postupov uvedených v internej 
dokumentácii.   

Nedostatok 
Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je 
v rozmedzí: 85 - 90%. 

Odchýlka 
Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je 
v rozmedzí: 80 - 85%. 

Vykonať dôkladnú kontrolu postupov v procesoch. Na 
základe výsledkov kontrol prijať NO, ktoré povedú 
k odstráneniu nezhody. Zdroje nespokojnosti 
respondentov sú zväčša uvedené v kritických 
komentároch.   

Nezhoda  

Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom   
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je        
menej ako:  80% 

 

 

 
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 

Vyšný mlyn 13, 060 01  Kežmarok, IČO: 00691852, DIČ: 2020703223 

Tel: 052/452 35 44, www.zpskk.sk 

 

 



 
 

 

   
1.   Ako ste spokojný/á s prostredím zariadenia, v ktorom bývate?  

Odpovedalo:68 

a. Som veľmi spokojný/á 52 

b. Som menej spokojný/á 14 

c. Som nespokojný/á 2 

 
Nezhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je menej ako 80 %. 
 
Otázka č. 1.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  
 

 
* V období rokov 2017 – 2019 bol kontrolný bod č. 1 rozdelený do viacerých otázok (bezbariérovosť, priestor na stretávanie sa 

s príbuznými...), preto nie je možné za toto obdobie vykonať medziročné porovnanie.  
 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení vykazuje 
pokles o 11,53 %. Napriek investíciám do fyzického prostredia respondenti hodnotia jeho 
kvalitu a sociálne ovzdušie v ňom kriticky. Rastie pomer menej spokojných a nespokojných. 
Možným dôvodom je znížený komfort bývania PSS (hlučnosť, prašnosť, neprístupnosť 
niektorých priestorov...) počas rekonštrukčných prác v zariadení, alebo protipandemické 
opatrenia (obmedzenie sociálnych kontaktov, aktivít v zariadení ako aj mimo neho, ...).  
  

2. Ako ste spokojný/á  s ubytovaním (vybavenie izieb nábytkom)?  

Odpovedalo: 76 

a. Som veľmi spokojný/á 58 

b. Som menej spokojný/á 18 

c. Som nespokojný/á 0 

 

Nezhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je menej ako 80 %. 
Otázka č. 2.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  
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Po pomerne dlhom období rastu spokojnosti nastala zmena v trende, miera spokojnosti pri 
najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení vykazuje pokles o 13,69 %. 
Opätovne rastie pomer menej spokojných. Identická situácia ako v kontrolnom bode č. 1, 
vrátene predpokladu dôvodu zhoršujúcich sa výsledkov merania.  
 

3. Ako ste spokojný/á s kvalitou stravy (kvalita jedál)? 

Odpovedalo: 75 

a. Som veľmi spokojný/á 43 

b. Som menej spokojný/á 23 

c. Som nespokojný/á 9 
 

Nezhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom   
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je menej ako:  80%.  
 
Otázka č. 3.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

  
Po nepretržitom období rastu spokojnosti nastal výrazný zlom v trende a miera spokojnosti 
pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení vykazuje mimoriadny 
pokles a to až o 20,67 %. Ide o doteraz najhoršie nameraný výsledok v danom procese, ktorý 
je síce v rozpore s hodnotením externých odoberateľov stravy (pozri str. 11 - 12), avšak je 
potrebné mať na zreteli osobité kritéria hodnotenia obyvateľov zariadenia, ktorý oproti 
externým odoberajú celodennú stravu.  
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4. Ako ste spokojný/á s veľkosťou porcií jedál? 

Odpovedalo: 68 

a. Som veľmi spokojný/á 63 

b. Som menej spokojný/á 4 

c. Som nespokojný/á 1 

 

Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 – 100%.  
 
Otázka č. 4.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení má 

dlhodobo rastúci trend, hoci len mierny. Pozitívom je, že klesá podiel menej spokojných, 

rovnako aj podiel nespokojných.  Je však zrejmé, že veľkosť porcií nekompenzuje 

u respondentov nespokojnosť, ktorú vyjadrili v kontrolnom bode č. 3.  

 

5. Ako ste spokojný/á s kvalitou práce a správaním zo strany opatrovateľského 

personálu?   

Odpovedalo: 76 

a. Som veľmi spokojný/á 61 

b. Som menej spokojný/á 14 

c. Som nespokojný/á 1 
 

Odchýlka od plánovaných cieľov zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri 
najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 80 – 85 %.  
 
Otázka č. 5.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  
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Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení 

zaznamenala po dlhodobo, každoročne rastúcom trende pokles o 16,74 %. Vzrástol podiel 

menej spokojných ako aj podiel nespokojných. Ide o doteraz druhý najhoršie nameraný 

výsledok v predmetnom kontrolnom bode. Za celé monitorované obdobie je teda podiel 

„Som veľmi spokojný/á“ na úrovni 82,70 %, čo nie je v súlade s cieľmi zariadenia.   

 

6. Ako ste spokojný/á s prístupom a správaním sociálnych pracovníkov? 

Odpovedalo: 76 

a. Som veľmi spokojný/á 73 

b. Som menej spokojný/á 3 

c. Som nespokojný/á 0 

 

Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 – 100%.  
 
Otázka č. 6.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je 

dlhodobo veľmi vysoká. Priemerná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je 93,02 %. Je teda zrejmé, že miera kvality služieb v procese 

a dodržiavanie etických a morálnych zásad pracovníkmi SOÚ sú dlhodobo na vysokej úrovni, 

že procesy sú nastavené správne, že je možné dlhodobo udržať vysokú kvalitu služby.  
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7. Ako ste spokojný/á s kultúrno – spoločenskými aktivitami v zariadení (pestrosť 

a počet)?   

Odpovedalo: 68 

a. Som veľmi spokojný/á 45 

b. Som menej spokojný/á 22 

c. Som nespokojný/á 1 

 

Nezhoda s cieľmi zariadenia, nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom(Som veľmi 
spokojný/á) možnom hodnotení je menej ako 80 %. 
 
Otázka č. 7.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení 

dlhodobo rástla (r. 2017 – 2019). Avšak v r. 2020 bol zaznamenaný výrazný pokles 

spokojnosti, ktorý sa potvrdil aj tohtoročnom meraní kedy nastal ďalší výrazný prepad oproti 

predchádzajúcemu roku, a to až o 20,83 %. Ide o doteraz najhoršie nameraný výsledok 

v procese, pričom zároveň vzrástol  počet menej spokojných a nespokojných.  Identická 

situácia ako v kontrolnom bode č. 1 a 2, vrátene predpokladu dôvodu zhoršujúcich sa 

výsledkov merania. Možno len skonštatovať, že tak ako bolo uvedené v správe z r. 2020, je 

pravdepodobné, že protipandemické opatrenia budú sprevádzať proces poskytovania soc. 

služieb dlhodobo. Preto je potrebné dôsledne dodržiavať a uplatňovať princípy platné pre 

proces individuálnej práce kľúčových pracovníkov s PSS. Pokračovať v nastolenom trende 

aktívnej účasti kľúčových pracovníkov na procese IP – aktivizácie PSS.  

8. Ako ste spokojný/á s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zariadení? 

Odpovedalo: 75 

a. Som veľmi spokojný/á 63 

b. Som menej spokojný/á 9 

c. Som nespokojný/á 3 

 
Odchýlka od cieľov zariadenia, nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom(Som veľmi 
spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí 80 - 85 %.  
 
Otázka č. 8.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  
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Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení 
dlhodobo a výrazne až do roku 2020 rástla. Tohtoročné meranie však zaznamenalo pokles 
o 10%. Priemerná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom(Som veľmi spokojný/á) možnom 
hodnotení je 77,43 %, za celé sledované obdobie.   
   

 

9. Ako ste spokojný/á s upratovaním  izieb a spoločných priestorov? 

Odpovedalo: 76 

a. Som veľmi spokojný/á 72 

b. Som menej spokojný/á 4 

c. Som nespokojný/á 0 

 
Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 – 100%.  
 
Otázka č.9.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je 

dlhodobo vysoká (priemerná spokojnosť za sledované obdobie r. 2017 – 2021 je: 92,63%. 

Dlhodobo je podiel nespokojných na úrovni 0 %. Je zrejmé, že miera kvality služby v procese 

dlhodobo dosahuje stanovené ciele, že činnosti patriace do procesu ubytovanie 

(upratovanie) sú nastavené správne, čím je zabezpečená spokojnosť respondentov, že je 

možné dlhodobo udržať vysokú kvalitu služby.  

 

10. Ako ste spokojný/á s kvalitou prania a žehlenia osobnej a posteľnej bielizne? 
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Odpovedalo: 74 

a. Som veľmi spokojný/á 70 

b. Som menej spokojný/á 3 

c. Som nespokojný/á 1 

 
Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 – 100%.  
 
Otázka č. 10.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je 

dlhodobo vysoká (priemerná spokojnosť za sledované obdobie r. 2017 – 2021 je: 90,44 %. 

Dlhodobo je podiel nespokojných na úrovni 0 %. Je zrejmé, že miera kvality služby v procese 

dlhodobo dosahuje stanovené ciele, že činnosti patriace do procesu ubytovanie (pranie, 

žehlenie...) sú nastavené správne, čím je zabezpečená spokojnosť respondentov, že je možné 

dlhodobo udržať vysokú kvalitu služby.  

 

11. Poskytuje zariadenie dostatočný priestor pre Vaše osobné záujmy a záľuby? 

Odpovedalo: 68 

a. Áno 62 

b. Nie  6 

 
Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 – 100%.  
 
Otázka č. 11.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je 

dlhodobo vysoká (priemerná spokojnosť za sledované obdobie r. 2017 – 2021 je: 93,97 %. 
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Pozornosť však treba venovať skutočnosti, že bol nameraný rast hodnotení „Nie“ + 4,82 %. 

Merania dokazujú skutočnosť, že je možné dlhodobo udržať vysokú kvalitu služby. 

  

12. Ako celkovo hodnotíte kvalitu poskytovaných sociálnych služieb (poskytovanie 

služieb, prístup a správanie všetkých zamestnancov voči Vám)? 

Odpovedalo: 76 

a. Som veľmi spokojný/á 61 

b. Som menej spokojný/á 14 

c. Som nespokojný/á 1 

 
Odchýlka od cieľov zariadenia, nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom(Som veľmi 
spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí 80 - 85 %.  
 
Otázka č. 12.  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení 

dlhodobo rástla (r. 2017 – 2020). Tohtoročné meranie však zaznamenalo výrazný pokles 

spokojnosti a to až o 16,74 %, pričom vzrástol  počet menej spokojných a nespokojných.  Ide 

o druhé najhoršie namerané výsledky v danom kontrolnom bode za celé sledované obdobie.  

Do tohtoročného prieskumu spokojnosti bola zaradená aj otázka, ktorá má pre potreby 
procesu deinštizucionalizácie služieb, plánovanie  a tvorbu transformačného plánu veľký 
význam. Pomocou nej mapujeme preferencie PSS vo vzťahu k fyzickému prostrediu.  
 

13. Ak by ste v dohľadnom čase (o 2 – 3 roky) mali možnosť vybrať si, kde by ste chceli 

bývať? Odpovedalo 68 respondentov 
 

a. 

 

Bývať sám v izbe rodinného domu so záhradou, v ktorom by bývalo ďalších päť seniorov 

a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by potrebovali. 
17 

 

a. 

 

Bývať s niekým v izbe rodinného domu so záhradou, v ktorom by bývalo ďalších päť 

seniorov a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by potrebovali. 
0 

b. Bývať sám v izbe v paneláku s výťahom, v ktorom by bývalo ďalších päť seniorov 

a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by potrebovali. 
5 

b. Bývať s niekým v izbe v paneláku s výťahom, v ktorom by bývalo ďalších päť seniorov 

a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by potrebovali. 
0 

c. Zostať v tomto zariadení ako doteraz 46 
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V čase merania bola informovanosť respondentov o procese DI na pomerne nízkej úrovni. 
Zariadenie len pripravuje komunikačné stratégie pomocou, ktorých bude proces DI 
komunikovať s primárne zainteresovanou stranou, pre ktorú je proces transformácie určený.  

Na základe nameraných výsledkov je zrejmé, že v súčasnosti obyvatelia zariadenia 
v prevažnej väčšine preferujú, aby zostali bývať v tomto zariadení 67,64 %.                               
Jedna tretina obyvateľov zariadenia 32,35 %, by chcela bývať v komunite. Z toho  v rodinnom 
dome 25,00 % a 7,35 % v bytovej jednotke panelákového domu. Spoločným znakom je 
skutočnosť, že preferujú samostatné bývanie na izbe.  

Toto meranie tvorí základ pre ďalšie obdobie, kedy bude predmetom preskúmania, ako 
a akým spôsobom sa menia preferencie obyvateľov zariadenia. Následné porovnávania 
nameraných hodnôt budú odzrkadľovať efektívnosť a účinnosť zvolenej informačnej 
stratégie, či celkového zmyslu celého procesu. Budú merateľným indikátorom skutočného 
záujmu, potrieb a požiadaviek obyvateľov zariadenia na zmene, ktorú by proces 
transformácie do ich života priniesol. V prípade vykonania relevantných krokov smerujúcich 
k transformácii zariadenia bude potrebné pre každého obyvateľa zariadenia vykonať 
individuálne preskúmanie jeho požiadaviek vo vzťahu k fyzickému prostrediu, ktoré bude 
súčasťou jeho individuálneho plánu.   

 

Návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb zo strany PSS a ich pochvaly 
(pripomienky respondentov prieskumu sú zapísané v takom  znení, ako ich respondenti napísali) 

 Návrhy a pripomienky (kritické) Pochvaly 

1 Jedlo je dakedy bez chuti.  Pochvalu všetkým.  

2 Jedlo je niekedy surové, nedovarené.  Pochvalu soc. pracovníci, p. riaditeľke, zástupkyni danke, 
všetkým sestrám, hlavne Zdenke, Aničke, Blažke a Majke 
Kovaľovej.  

3 Chcel aby som fajčiť na balkóne, aby som nikoho 
neotravovala.  

Chválim upratovačku Aničku, celý kolektív opatrovateliek 
a zdravotný personál.  

4 Staršie sú lepšie než mladšie.  Chválim Milana.  

5 Jedlo nechutné.  Chválim všetkých.  

6 Chýba mi varič.  Som spokojná so všetkým.  

7 Chýbajú mi veci z práčovne.  Všetkých chválim.  

8 Vadí mi spoločný záchod.  Celý kolektív chválim, všetci sa o mňa starajú.  

9 Mám malú skriňu na veci.  Chcem, pochváliť p. riaditeľku a p. Bukovinovú.  

10 Nie som spokojný so správaním vrátničky p. 
Majerovej.  

Chválim všetkých čo ku mne chodia.  
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11 S jedlom som málo spokojná, malo by byť viac 
dochutené a viac zeleniny.  

Pochvalu Nelke, Nikolke, Majke a sestrám.  

12 Zlepšiť kvalitu stravy.  Pochvalu p. Bukovinovej, p. riaditeľke, p. Gabike M., p. Nelke, 
p. Klaudii.  

13 Častejšie prebaľovať ležiacich.  Chválim Ivanku – sestričku.  

14 Lepší matrac.  Pochváliť Trembačovú, Kovaľovú, Gabiku, Nelku a Klaudiu.  

15 Keby bola väčšia skriňa.  Ďakujem.  

16 Navrhujem vzhľadom na vysoký stav klientov, ak by 
bolo možné z hľadiska rozpočtu zvýšiť opatrovateľský 
personál  a sestričky.  

Pochváliť sociálne.  

17 Jedlo je málo dochutené, nedosolené.  Pochváliť niekoho, tak to by som musel uviesť všetkých, 
s ktorými sa dostanem do styku. Pochváliť hlavne vedenie 
vďaka, ktorým sa zvyšuje kvalita poskytovaných služieb v ZPS 
a ZOS.  

18 Chcel by som sa dostať do záhrady samostatne aj keď 
som na vozíku a tiež by som sa chcel zo záhrady vrátiť 
sám do izby.  

Pochvalu Bc. Mašlonkovej a Bc. Kačmarčikovej.  

19 Chcela by som väčšiu skriňu.  Všetkých chválim.  

20 Lepšie dochutiť jedlá.  Srdečná vďaka všetkým zamestnancom.  

21 Viac pracovníčok na opatrovateľskom. A viac 
zdravotníckeho personálu aby mali čas na milý 
rozhovor s nami.  

Pochvala celému kolektívu.  

22 Podávať studenú večeru aspoň 4x týždenne.  Pochvala všetkým, celému vedeniu, sestričkám. Ďakujem  

23 Chýba rehabilitačná sestra.  Chválim sestričky.  

24 Problém s malou skriňou.  Pochvalu všetkým upratovačkám, sestričkám, všetkým čo sa 
o mňa starajú.  

25 Menej kuraciny.  Som spokojný so všetkými zamestnancami.  

26 Aby bolo viacej grilovačiek.  Spolubývajúcej za pomoc. 

27 Strava jednotvárna, dochutiť.  Pochvala všetky opatrovateľky a sociálne.  

28 Na poliklinike sa mi nepáči.  Všetky opatrovateľka pochvala.  

29 Veľmi potrebná je rehabilitačná sestra.  Som spokojný.  

30  Celý personál chválim.  

31  Som so všetkým spokojný.  

32  Ďakujem všetkým za pomoc.  

33  Pochvalu pre terajšiu rekonštrukciu nášho zariadenia a pri 
náročnej práci hlavne našej pani riaditeľke, môžeme len 
poďakovať za jej snahu pre naše dobro.  

34  Chválim od pani riaditeľky všetkých za ich obetavú prácu 
a ochotu k nám.  

35  Pochvala pre všetky opatrovateľky.  

36  Pochvala sociálnemu úseku.  

37  Pochvalu zasluhujú soc. pracovníčky a sestričky a vôbec všetci, 
ktorí sa v tomto zariadení o nás príkladne starajú.  

38  Pochvalu opatrovateľkám.  

 

Porovnávacia tabuľka 

 Nameraná Plánovaná Priemerná zhoda 

ZHODA 5 min. 80%  
41,66% NEDOSTATOK 0 0 

ODCHÝLKA  3 0 

NEZHODA  4 0 

Celkový počet sledovaných ukazovateľov kvality: 12 

V roku 2020 bola priemerná zhoda: 66,66%. Nameraný medziročný (2020 - 2021) pokles o 25 %. 

Návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb (kritické) 29 

Vyjadrené pochvaly 38 

Počet kontrolných bodov, v ktorých bol zaznamenaný medziročný nárast spokojnosti:   1 

kontrolný bod č. 4 - Ako ste spokojný/á s veľkosťou porcií jedál? + 4,64 % 

Počet kontrolných bodov, v ktorých bol zaznamenaný medziročný pokles spokojnosti:  11 

Všetky, okrem kontrolného bodu č. 4. 



 
 

 

Poznámka: namerané výsledky sú značne neuspokojivé, preto je potrebné prinavrátiť pozornosť postupom riadenia kvality 

a ich aktívnemu uplatňovaniu v praxi (napr.: vzdelávanie zamestnancov, aplikácia a zavádzanie nových pracovných postupov 

a ich flexibilné pripomienkovanie, dodržiavanie jestvujúcich  interných noriem, individuálna práca s PSS, činnosť komisií 

stravovacej a výboru obyvateľov), tak ako tomu bolo v období rastu spokojnosti respondentov (r. 2018 – 2020).  

 Prieskum spokojnosti PSS sociálnej služby jedáleň, ambulantná a terénna forma  

Monitorovanie spokojnosti bolo realizované v období od 01.06.2021 do 26.08.2021 a 
zamerané bolo na všetkých externých odoberateľov stravy. Rozdaných bolo 130 dotazníkov 
z toho bolo vrátených 110 dotazníkov, čo predstavuje 84,61 % odpovedí. Nie všetci 
respondenti však odpovedali na všetky otázky, prípadne ich vyplnené dotazníky obsahovali 
zmätočné, viac násobné odpovede, alebo obsahovali len pripomienky bez hodnotenia.   
 

 

 
 
Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Priemerná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som spokojný/á) možnom hodnotení je 91,12 %. Odchýlku od stanovených cieľov vykazuje 
kontrolný bod, ktorý monitoruje spokojnosť respondentov s podávanými polievkami, kde je 
miera spokojnosti na úrovni 80,73%. Priemerný podiel menej spokojných je 8,34% a podiel 
nespokojných predstavuje 0,53%.  Namerané hodnoty dokazujú, že miera spokojnosti 
respondentov je naozaj na veľmi vysokej úrovni, že procesy prebiehajú správne, že výsledný 
produkt je kvalitný, v zhode s očakávaniami spotrebiteľov a s plánmi zariadenia.   
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Podnety, pripomienky a pochvaly externých odoberateľov stravy 

(pripomienky respondentov prieskumu sú zapísané v takom  znení, ako ich respondenti napísali) 

Por. č. Návrhy a pripomienky (kritické) Pochvaly (pozitívne)  

1. Polievky málo dochutené, menej kvalitné, veľmi 
riedke a vždy jednakého typu. Viac mäsové 
polievky – vývar. Nedávajte do polievky chleba, 
je rozmočený a je to nechutné.  

Kvalita jedál dobrá, veľkosť porcie stačí. Celkové hodnotenie 
som spokojná, sama by som si už nenavarila,, vekovo som stará 
(mám 96 rokov). Ďakujem  

2. Priala by som si teraz v lete viac zeleninových 
jedál. Keďže skoro všetci dôchodcovia majú 
vysoký krvný tlak, mohlo by byť jedlo menej 
slané, pretože prisoliť sa dá. 

Pestrosť, kvalita a veľkosť potravín je primeraná. Ja osobne som 
spokojná s tým, že jedlo sa zbytočne nezahusťuje múkou, 
hlavne polievky. Celkove som so stravou, aj donáškou spokojná 
hlavne preto, že v poslednom období sa strava veľmi zlepšila, 
teda ďakujem.  

3. Polievka - menej korenia, dochutiť.  Spokojná som vo všetkých bodoch.  

4. Držkovú nepodávať. Piatky bezmäsité jedlá.  Ďakujem som spokojná.  

5. V piatok polievky bez mäsa.  Som úplne spokojný. Celému kolektívu prajem zo srdca veľa 
zdravia, šťastia, pokoja. Hlavne kuchárkam.  

6. Neostáva mi na večeru.  Som spokojná, len sa nepokazte! 

7. Nie som spokojná aj jedlo nie je dochutené ako 
treba.  

Knedle stačia 3.  

8. Hlavné jedlo krájané mäso 3-4 kúsky málo! Som spokojná, všetko čo dostanem do obedára.  

9. Nie všetci opatrovaní sú v dôchodcovskom veku, 
sú aj inv. mladí dôchodcovia, ktorí potrebujú 
a tiež zjedia väčšie porcie ako  starobní 
dôchodcovia, ktorým už veľa jesť nie je 
prospešné.  

Ďakujem za obedy, že môžem brať od vás.  

10. Jedlá sa často opakujú. Nedávať chlieb priamo 
do polievky – je celkom rozmočený. Ryby Tilapia 
sú nechutné. Privítala by som kvalitnejší druh 
rýb.  

Z vašou stravou som spokojný. Donáška je dobrá, načas. 
Príjemní donášajúci.  

11.  Som spokojný so stravovaním.  

12.  Veľké ďakujem.  

13.  Pochvalu si zaslúžia všetky múčne jedlá a polievky.  

14.  Som spokojná.  

15.  So stravovaním som veľmi spokojná.  

16.  Celkovo hodnotím Vaše obedy veľmi kladne, preto nemám 
žiadne pripomienky.   

17.  Som veľmi spokojná s komunikáciou, s ohľaduplnosťou, ako aj 
so spôsobmi riešenia rôznych situácií. Ďakujem za všetko.  

Návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb (kritické) 10 
Vyjadrené pochvaly (pozitívne)  17 

 

Vedenie zariadenia na základe nameraných výsledkov a ich analýzy príjme opatrenia, ktoré 
povedú k zvýšeniu kvality služieb. Cieľom takýchto opatrení má byť trvalé zvyšovanie kvality 
služieb a rastúca spokojnosť respondentov. Kritickou hranicou je aby priemerná zhoda 
dominovala aspoň v 80% vybraných, sledovaných ukazovateľov kvality služieb.  
 
V Kežmarku 15.10.2021 
Spracoval: Pavel Ďurčo, MK 



Príloha č. 4.2 

 

Vyhodnotenie výsledkov spokojnosti rodinných príslušníkov PSS za rok 2021 

 Zber dát prebehol v období od 1 júna do 26 augusta 2021. 

 P
rieskumu bol zameraný na všetkých  (99) rodinných príslušníkov a známych PSS.  

 Do prieskumu sa zapojilo 48  respondentov, čo predstavuje 48,48 % z celkového 
počtu rodinných príslušníkov. 

Súhrnné výsledky z jednotlivých dotazníkov sú zapísane v o formáte:  
 Znenie otázky, možné varianty odpovedí, nameraná výsledná číselná hodnota a 

jej percentuálne vyjadrenie pre každý variant odpovede,   
 Nie všetci respondenti však odpovedali na všetky otázky, alebo odpovedali 

zmätočne, pri každej otázke je teda uvedený počet odpovedí,  
 Hodnoty uvádzané v medziročnom trende vývoja spokojnosti sú vyjadrené % 

pre každú z možných odpovedí za jednotlivé roky,  
 Návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vyjadrené 

pochvaly zo strany respondentov sú zapísané v takom  znení, ako ich napísali. 
Z dôvodu protipandemických opatrení (zákaz návštev) nebol v roku 2020 realizovaný 

prieskum spokojnosti rodinných príslušníkov PSS, preto nebude možné vykonať medziročné 

porovnanie k tomuto obdobiu.  

 
Pre účely analýzy vývoja spokojnosti boli stanovené 

nasledovné kritériá, dimenzie prípustnosti: 
Opatrenia: 

Zhoda 

Nie je potrebné prijať žiadne opatrenie.  
Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 

(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 
90 - 100%. 

Nedostatok  
Prijať preventívne opatrenia, zaviesť 
inovácie v postupoch a procesoch, ktoré 
povedú k zlepšeniu kvality služieb, zvýšeniu 
spokojnosti. Vykonávať vzdelávacie aktivity, 
ktoré budú zamerané na pochopenie potrieb 
a očakávaní zainteresovaných strán.  

Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 

85 - 90%. 

Odchýlka 

Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 

80 - 85%. 

Nezhoda Vykonať dôkladnú kontrolu postupov 
v procesoch. Na základe výsledkov kontrol, 
prijať NO, ktoré povedú k odstráneniu 
nezhody. Zdroje nespokojnosti 
respondentov sú zväčša uvedené v kritických 
komentároch.   

Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 
(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je menej ako: 80% 

 
 
 

 

 

 
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby 

Vyšný mlyn 13, 060 01  Kežmarok, IČO: 00691852, DIČ: 2020703223 

Tel: 052/452 35 44, www.zpskk.sk 

 

 



 
1. Ako ste spokojná/ý s prostredím zariadenia, v ktorom sú poskytované sociálne služby 

Vášmu príbuznému/ známemu? (odpovedalo 47 respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 44 

b. Som menej spokojný/á 3  

c. Som nespokojný/á 0 

 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 - 100%. Respondenti dlhodobo hodnotia kvalitu 

fyzického prostredia a sociálneho ovzdušia veľmi vysoko.    

 

2. Ako ste spokojná/ý s ubytovaním  Vášho príbuzného/ známeho (vybavenie izieb  
nábytkom)? (odpovedalo 45 respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 42 

b. Som menej spokojný/á 3  

c. Som nespokojný/á 0 
  

  Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

 



 

Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 - 100%.   

Investície vložené do skvalitňovania fyzického prostredia prinášajú merateľne vyššie výsledky 

spokojnosti.   Dlhodobo je podiel nespokojných na úrovni 0%.  

 

3. Ako ste spokojná/ý  s kvalitou stravy v našom zariadení (kvalita a množstvo jedla, kultúra 
stravovania)? (odpovedalo 45 respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 39 

b. Som menej spokojný/á 6 

c. Som nespokojný/á 0 

 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 
     

 Nedostatok k plánovaným cieľom zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom 

(Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 85 - 90%.   

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení má kolísavý 

trend. Pozitívom je, že podiel nespokojných je dlhodobo na úrovni 0%. Z uvedeného je zrejmé, že 

v procese trvalého zlepšovania je potrebné aj naďalej pokračovať, tak aby sa dosiahla miera 

spokojnosti  (Som veľmi spokojný/á) minimálne na úroveň 90% a splnili sa ciele zariadenia.  

 

4. Ako ste spokojná/ý s kvalitou práce a správaním zo strany opatrovateľského personálu voči 
Vášmu   príbuznému/ známemu?  (odpovedalo 48 respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 45 

b. Som menej spokojný/á 3 

c. Som nespokojný/á 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 
 

Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 - 100%.   

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení má výrazne 

kolísavý trend. Kolísavý trend je zaznamenaný aj u menej spokojných a nespokojných. Priemerný 

podiel (Som veľmi spokojný/á) za celé sledované obdobie je 80,27%. Je teda zrejmé, že v procese 

trvalého zlepšovania je potrebné aj naďalej intenzívne pokračovať, tak aby sa dosiahla miera 

spokojnosti  (Som veľmi spokojný/á) minimálne na úroveň 90% a splnili sa ciele zariadenia.  

  

5. Ako ste spokojná/ý s kultúrno – spoločenskými  aktivitami v zariadení?  (odpovedalo 46 
respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 41 

b. Som menej spokojný/á 5 

c. Som nespokojný/á 0 

 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 

 

Nedostatok k plánovaným cieľom zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som 

veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 85 - 90%.    

Priemerný podiel (Som veľmi spokojný/á) za celé sledované obdobie je 87,09%, čo je veľmi blízko 

k stanoveným cieľom. Z uvedeného je zrejmé, že miera kvality služieb v procese je dlhodobo na 

pomerne vysokej úrovni, a teda, že je správne nastavený proces trvalého zlepšovania, v ktorom je  



 

 

potrebné pokračovať, tak aby sa dosiahla a dlhodobo udržala miera spokojnosti  (Som veľmi 

spokojný/á) minimálne na úrovni 90%.  

 

6. Ako ste spokojná/spokojný s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v zariadení? 
(odpovedalo 44 respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 42 

b. Som menej spokojný/á 2 

c. Som nespokojný/á 0 

 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 
Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 - 100%.   

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení má dlhodobo, 

každoročne výrazne rastúci trend (+51,54% - r. 2017-2021). Ďalším veľkým pozitívom je skutočnosť, 

že bol nameraný dlhodobý trend nespokojných na úrovni 0%. Z uvedeného je zrejmé, že miera kvality 

služieb v procese programovo rastie, že je správne nastavený proces trvalého zlepšovania, v ktorom 

je potrebné pokračovať, spokojnosť respondentov udržať.  

 

7. Ako ste spokojná/ý s upratovaním izieb a spoločných priestorov? (odpovedalo 43 
respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 41 

b. Som menej spokojný/á 2 

c. Som nespokojný/á 0 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 



 

Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 - 100%.   

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení má dlhodobo, 

výrazne vysoké hodnotenie respondentov. Rovnako aj podiel nespokojných je dlhodobo na veľmi 

nízkej úrovni.  Je zrejmé, že je možné dlhodobo udržať veľmi vysokú mieru kvality služby.  

 

8. Ako ste spokojná/ý s kvalitou prania a  žehlenia osobnej a posteľnej bielizne? (odpovedalo 
44 respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 43 

b. Som menej spokojný/á 1 

c. Som nespokojný/á 0 

 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 
Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 - 100%.   

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení má kolísavý 

trend. Priemerný podiel (Som veľmi spokojný/á) za celé sledované obdobie je 87,46%, čo je veľmi 

blízko k stanoveným cieľom zariadenia. Pozitívom je skutočnosť, že podiel nespokojných je dlhodobo 

na úrovni 0%.  Je teda potrebné zotrvať v nastolenom tempe trvalého zlepšovania, udržať priemernú 

mieru spokojnosti respondentov minimálne na úrovní plánovanej zhody t.j. 90%.  

 

9. Ako hodnotíte celkovú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb (poskytované služby, 
prístup a správanie všetkých zamestnancov voči Vášmu príbuznému/známemu)? 
(odpovedalo 43 respondentov)  
 

a. Som veľmi spokojný/á 41 

b. Som menej spokojný/á 2 

c. Som nespokojný/á 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trend vývoja spokojnosti, medziročné porovnanie:  

 
 

Zhoda s plánovanými cieľmi zariadenia. Nameraná miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi 

spokojný/á) možnom hodnotení je v rozmedzí: 90 - 100%.   

Miera spokojnosti pri najpozitívnejšom (Som veľmi spokojný/á) možnom hodnotení je dlhodobo 

pomerne vysoká. Tri roky za sebou boli namerané hodnoty, ktoré prekračujú minimálne stanovené 

ciele. Za celé sledované obdobie je nameraná hodnota 89,94% čo je skutočne veľmi blízko 

k stanovanej minimálnej miere potrebnej pre definovanie zhody so stanovenými cieľmi zariadenia. 

Pozitívnou skutočnosťou je fakt, že miera nespokojných je dlhodobo na úrovni 0%. Je teda zrejmé, že 

je možné dlhodobo udržať veľmi vysokú mieru kvality služieb, prostredníctvom ktorej respondenti 

vnímajú nami vyprodukovanú pridanú hodnotu pre ich príbuzných. V programovom úsilí trvalého 

zlepšovania je potrebné aj naďalej zotrvať, tak aby sa dosiahla priemerná miera spokojnosti  (Som 

veľmi spokojný/á) za celé sledované obdobie minimálne na úrovni 90%.  

 

Do tohtoročného prieskumu spokojnosti bola zaradená aj otázka, ktorá má pre potreby procesu 

deinštitucionalizácie služieb, plánovanie  a tvorbu transformačného plánu veľký význam. Pomocou 

nej mapujeme preferencie príbuzných PSS vo vzťahu k fyzickému prostrediu.  

 
10. Ak by Vaši príbuzní mali v dohľadnom čase (o 2 – 3 roky) možnosť vybrať si, kde by mohli 

bývať, čo by ste im odporučili? (odpovedalo 42 respondentov)  
 
 

a. 

 

Bývať sám v izbe rodinného domu so záhradou, v ktorom by bývalo ďalších päť 

seniorov a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by potrebovali. 
13 

 

a. 

 

Bývať s niekým v izbe rodinného domu so záhradou, v ktorom by bývalo 

ďalších päť seniorov a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by 

potrebovali. 

0 

b. Bývať sám v izbe v paneláku s výťahom, v ktorom by bývalo ďalších päť 

seniorov a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by potrebovali. 
0 

b. Bývať s niekým v izbe v paneláku s výťahom, v ktorom by bývalo ďalších päť 

seniorov a opatrovateľka, ktorá by im pomáhala so všetkým, čo by potrebovali. 
0 

c. Zostať v tomto zariadení ako doteraz 29 

 



 

 

V čase merania bola informovanosť respondentov o procese DI na pomerne nízkej úrovni. Zariadenie 

len pripravuje komunikačné stratégie pomocou, ktorých bude proces DI komunikovať so všetkými 

primárne a sekundárne zainteresovanými stranami.  

 

Na základe nameraných výsledkov je zrejmé, že v súčasnosti respondenti prieskumu v prevažnej 

väčšine preferujú, aby ich rodinný príslušníci zostali bývať v tomto zariadení (69,047%).  

Zhruba jedna tretina respondentov (30,95 %), by odporučila svojim príbuzným, aby bývali 

v komunite, v rodinnom dome.  

Spoločným znakom pre obe namerané hodnoty je skutočnosť, že obe skupiny preferujú, aby ich 

rodinný príslušníci bývali sami na izbe.  

 

Výsledok tohto merania tvorí základ pre ďalšie obdobie, kedy bude predmetom skúmania a 

porovnávania, ako a akým spôsobom sa menia preferencie respondentov. Následné porovnávania 

nameraných hodnôt budú zároveň odzrkadľovať efektívnosť a účinnosť zvolenej informačnej 

stratégie, či celkového zmyslu celého procesu. Budú merateľným indikátorom skutočného záujmu, 

potrieb a požiadaviek zainteresovanej strany na zmene, ktorú by proces transformácie priniesol.  

 

Návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb zo strany PSS a ich pochvaly 
(pripomienky respondentov prieskumu sú zapísané v takom  znení, ako ich respondenti napísali) 

Por. č. Návrhy a pripomienky (kritické) Pochvaly 

1. Zlepšiť stravu.  Veľmi sme spokojní s pracovníkmi zariadenia. Ďakujeme 

2. Je tu málo opatrovateľov na počet 
pacientov. Navýšiť personál.  

Ďakujeme personálu za ochotný a ľudský prístup.  

3. Jablká postrúhať.  Ďakujeme.  

4.  Veľmi pekne ďakujeme za opateru.  

5. Radi by sme pozrieť izbu.  Veľká vďaka celému kolektívu za srdečný prístup ku 
klientom Vášho zariadenia.  

6. Spestrenie stravy. Rozšírenie TV ponuky.  Chválim 

7.  Pochvalu celému personálu.  

8.  Rodičia sú spokojní.  

9.  Príjemný personál.  

10.  Vyjadrujem pochvalu personálu zariadenia za služby 
a prístup ku klientom.  

11.  Som vďačná. Veľmi pekne ďakujem za nadštandardnú 
a ľudskú starostlivosť, prístup, ochotu ďakujem. 1000 
krát vďaka!! 

12.  Veľmi dobrí slušní personál.  

0
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100

30,95

0 0 0

69,04

a. Bývať sám v izbe v rodinnom

dome

a. Bývať s niekým v izbe v

rodinnom dome

b. Bývať sám v izbe v byte v

paneláku

b. Bývať s niekým v izbe v byte

paneláku

c. Zostať v tomto zariadení ako

doteraz



13.  Ďakujeme všetkým zamestnancom a pani riaditeľke 
zariadenia za starostlivosť o našu mamu.  

14.  Vyjadrujem pochvalu celému personálu zariadenia. Ešte 
raz ďakujem.  

15.  Vďaka  

16.  Veľmi dobrí a slušní personál, profesionálny prístup.  

 

 

 
Porovnanie skutočne nameraných výsledkov s plánovanou priemernou zhodou.  
 

 Namerané Plánované Priemerná zhoda 

ZHODA 7 min. 80%  

77,77% NEDOSTATOK 2 0 

ODCHÝLKA  0 0 

NEZHODA  0 0 

Celkový počet sledovaných ukazovateľov kvality: 9 

 

Návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality poskytovaných služieb (kritické) 6 

Vyjadrené pochvaly 16 

 
Vedenie zariadenia, na základe nameraných výsledkov a ich analýzy, príjme opatrenia, ktoré 
povedú k zvýšeniu kvality služieb, k spokojnosti sekundárne zainteresovanej strany, 
rodinných príslušníkov PSS. Cieľom takýchto opatrení má byť trvalé zvyšovanie kvality služieb 
a rastúca spokojnosť respondentov. Kritickou hranicou je aby priemerná zhoda dominovala 
aspoň v 80% vybraných, sledovaných ukazovateľov kvality služieb.  
 
V Kežmarku 13.10.2021 
 
Spracoval: Pavel Ďurčo, MK 



 

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Kežmarok 
Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok 
IČO: 00 69 18 52 
Telefón: 052 452 35 44 
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Príloha č. 5 
 
Vzdelávacie aktivity zamestnancov v ZpS a ZOS Kežmarok v roku 2021  

 
Uskutočnené aktivity 
 

 Forma Názov Hodiny Kredity Cena 

Január 

14.01.2021 Školiaca akcia Transformácia sociálnych služieb v 
Domove bez zámku workshop k 
národnému projektu 
Deinštitucionalizácia zariadení 
sociálnych služieb - 

5,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVR SR  
Poznámka:  
 
Cieľová skupina: Zariadenia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Bukovinová Dana, Mgr. 
(10417), Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
18.01.2021 Školiaca akcia Diagnostika ochorenia Covid -19 1,0   
  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, vedúca OOU Bc. H. Blažová  

Poznámka: ŠT 18  
Cieľová skupina: sestry, praktické sestry  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Fečundová Nikola (10530) 

   

 
21.01.2021 Školiaca akcia Poskytovanie sociálnych služieb 

obcou a jej ďaľšie kompetencie v 
sociálnej oblasti, aj v súvislosti s 
COVID 19 

4,0   

  Vzdelávateľ: RVC Štrba  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417) 

   

 
21.01.2021 Školiaca akcia Školenie HCCP - používanie čistiacich 

prostriedkov pri sanitacii, riedenie 
ochrana. Dodržiavanie hygiény na 
pracovisku 

1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr. Viera Bafiová  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Barčová Eva (10440), Fudaly 
Ľuboslav (10544), Heldáková Katarína (10459), Kalafutová Mária (10231), 
Kasáková Jana (10484), Lorková Mária (10380), Maláková Anna (10521), 
Šterbáková Maria (10460), Vidová Soňa (10115), Vojtaššák Ján (10533), 
Vyrosteková Emília (10284), Želonková Dana (10461) 

   

 
28.01.2021 Školiaca akcia Zmeny v Zákonníku práce č. 311/2001 4,0   
  Vzdelávateľ: Ing. Pavol Kukučka  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Veselovská Karolína (10470) 

   

Február 

08.02.2021 Školiaca akcia Ročné zúčtovanie dane 6,0   
  Vzdelávateľ: RVC-Štrba - Ing. Pavol Kukučka  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Veselovská Karolína (10470) 
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12.02.2021 Školiaca akcia Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre 
obce a ich RO a PO. 

4,0   

  Vzdelávateľ: RVC Štrba  
Poznámka: Nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021.  
Cieľová skupina: Účtovníčka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kapralová Ivana (10402) 

   

 
18.02.2021 Školiaca akcia Školenie HCCP- Hmotnosť surovín 

pred tepelnou úpravou,+výdaj, 
Dodržiavanie hygiény 

1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr. Viera Bafiová  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Barčová Eva (10440), 
Heldáková Katarína (10459), Kalafutová Mária (10231), Kasáková Jana (10484), 
Lorková Mária (10380), Maláková Anna (10521), Šterbáková Maria (10460), 
Vidová Soňa (10115), Vojtaššák Ján (10533), Vyrosteková Emília (10284), 
Želonková Dana (10461) 

   

 
18.02.2021 Školiaca akcia Zvládanie stresu a zvyšovanie 

mentálnej odolnosti - techniky pre 
prácu so žiakmi a klientmi, i pre 
pracovníkov ako prevencia syndrómu 
vyhorenia 

2,0   

  Vzdelávateľ: 3lobit o.z., Jégého 5, Bratislava  
Cieľová skupina: sociálni pracovníci  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Mašlonková Gabriela, Bc. (10386) 

   

Marec 

03.03.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 
súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
(9. aktualizácia) 

1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr. Ištócyová, Bc. Helene Blažová  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: všetci zamestnanci zariadenia  

   

 
09.03.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 

sociálnych službách v procese 
deinštitucionalizácie a transformácie 

3,0   

  Vzdelávateľ:  
Poznámka: Národný projekt DEI  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Blažová Helena, Bc. (10447), Bukovinová Dana, Mgr. 
(10417), Ďurčo Pavel (10500), Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana 
(10402) 

   

 
10.03.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 

sociálnych službách v procese 
deinštitucionalizácie a transformácie 

4,0   

  Vzdelávateľ: NP DEI  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 
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17.03.2021 Školiaca akcia Školenie HCCP - Odber a skladovanie 
vzoriek, meranie teplôt pri príprave 
pokrmov 

1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr. Viera Bafiová  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Kalafutová Mária (10231), 
Kasáková Jana (10484), Lorková Mária (10380), Maláková Anna (10521), 
Šterbáková Maria (10460) 

   

 
18.03.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 

sociálnych službách v procese 
deinštitucionalizácie a transformácie 

4,0   

  Vzdelávateľ: Národný projet - DEI  
Cieľová skupina: poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
18.03.2021 Ostatné vzdelávanie S 23 Stravovanie zamestnancov 2,0   
  Vzdelávateľ: Kaprálová Ivana  

Poznámka: Oboznámenie zamestnancov s internou smernicou spojenou so 
zabezpečením stravovania a príspevkov s tým spojenými.  
Cieľová skupina: Zamestnanci ekonomicko - prevádzkového úseku  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Dudová Viera (10384), Fudalyová Jana (10237), Fudalyová 
Sofia (10505), Galliková Anna (10499), Gžibová Monika (10132), Hadzimová 
Zdena (10278), Macík Matúš (10541), Munnichová Beáta (10369), Pacanovský 
Dušan (10416), Renner Dušan (10426), Rothová Emília (10139), Veselovská 
Karolína (10470), Wojenská Eva (10387) 

   

 
19.03.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 

sociálnych službách v procese DEI a 
transformácie 

4,0   

  Vzdelávateľ: NP DEI  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
21.03.2021 Školiaca akcia Školenie HCCP - Dezinfenkcia na 

pracovisku. Skladovanie kuchynského 
odpadu, jeho likvidácia, zapisovanie 

1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr Viera Bafiová  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Barčová Eva (10440), 
Heldáková Katarína (10459), Kalafutová Mária (10231), Kasáková Jana (10484), 
Lorková Mária (10380), Maláková Anna (10521), Šterbáková Maria (10460), 
Vidová Soňa (10115), Vojtaššák Ján (10533), Vyrosteková Emília (10284), 
Želonková Dana (10461) 

   

 
23.03.2021 Školiaca akcia Tréning kognitívnych funkcií - aké voliť 

aktivity na tréning mozgu 
2,0   

  Vzdelávateľ: 3lobit, o.z.., Jégého 5, Bratislava  
Cieľová skupina: sociálni pracovníci  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Pacanová Petronela, Mgr. (10462) 
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28.03.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 
sociálnych službách v procese DEI a 
transformácie 

4,0   

  Vzdelávateľ: NP DEI  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
30.03.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 

sociálnych službách v procese DEI a 
transformácie 

4,0   

  Vzdelávateľ: NP DEI  
Cieľová skupina: Poskytovatelia soc. služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
31.03.2021 Školiaca akcia Nakladanie s majetkom obce 5,0   
  Vzdelávateľ: RVC Štrba  

Cieľová skupina: Účtovníčka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Fudalyová Sofia (10505) 

   

Apríl 

13.04.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 
sociálnych službách v procese DEI a 
transformácie 

4,0   

  Vzdelávateľ: NP DEI  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
13.04.2021 Ostatné vzdelávanie PP14 Poliklinika 2,0   
  Vzdelávateľ:  

Poznámka: Oboznámenie zamestnancov s internou smernicou súvisiacou s 
dočasným ubytovaním klientov na poliklinike.  
Cieľová skupina: Údržbári  
Typ:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – školenie zamestnancov  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Macík Matúš (10541), Pacanovský Dušan (10416), Renner 
Dušan (10426) 

   

 
15.04.2021 Ostatné vzdelávanie POR 09 Prevádzkový poriadok 

priestorov dočasného ubytovania PSS 
na ulici Hviezdoslavova 27 

2,0   

  Vzdelávateľ:  
Poznámka: Oboznámenie zamestnancov s prevádzkovým poriadkom súvisiacim 
s dočasným ubytovaním klientov na poliklinike.  
Cieľová skupina: Údržbári  
Typ:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – školenie zamestnancov  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Macík Matúš (10541), Pacanovský Dušan (10416), Renner 
Dušan (10426) 
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16.04.2021 Školiaca akcia Riadenie a manažment zmien v 
sociálnych službácj v procese DEI a 
transformácie 

4,0   

  Vzdelávateľ: NP - DEI  
Cieľová skupina: Poskytovatelia soc. služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
16.04.2021 Školiaca akcia Starostlivosť o klientov v podmienkach 

dočasného ubytovania na poliklinike 
1,5   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, Ištócyová, Ďurčo, Blažová  
Poznámka: PP14 Poliklinika  
Cieľová skupina: personál OOU  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Fečundová Nikola (10530), Gallik 
Andrej (10511), Garajová Michaela (10438), Gengeľová Mariana (10529), Ilavská 
Vanda (10349), Olekšáková Soňa (10501), Uršitzová Anna (10508), 
Záhradníková Andrea (10520) 

   

 
20.04.2021 Školiaca akcia Školenie HCCP 2,0   
  Vzdelávateľ: Mgr. Viera Bafiová  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Budzáková Alžbeta (10532) 

   

 
22.04.2021 Školiaca akcia Školenie HCCP. Odoberanie vzoriek 

nápojov . 
1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr. Viera Bafiová  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Kalafutová Mária (10231), 
Kasáková Jana (10484), Lorková Mária (10380), Maláková Anna (10521), 
Šterbáková Maria (10460), Vyrosteková Emília (10284), Želonková Dana (10461) 

   

 
27.04.2021 Školiaca akcia Mzdová účtovníčka - II.Q roku 2021 6,0   
  Vzdelávateľ: Ing. Pavol Kukučka  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Veselovská Karolína (10470) 

   

 
27.04.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 

súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
(10. aktualizácia) 

1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr. Ištócyová, Bc. Helene Blažová  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: všetci zamestnanci zariadenia  

   

 
29.04.2021 Školiaca akcia Príprava a vzdelávanie manažmentu 

poskytovateľov a zriaďovateľov ss v 
oblasti manažmentu a riadenia 
prechodu z inštitucionalnej na 
komunitnú starostlivostť, tvorba 
transformačného plánu 

4,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 
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30.04.2021 Školiaca akcia Príprava a vzdelávanie manažmentu 
poskytovateľov a zriaďovateľov ss v 
oblasti manažmentu a riadenia 
prechodu z inštitucionalnej na 
komunitnú starostlivostť, tvorba 
transformačného plánu 

4,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR Mgr. Mária Machajdíková  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

Máj 

04.05.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 
súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
(10. aktualizácia) 

1,0   

  Vzdelávateľ: Bc. Helene Blažová  
Cieľová skupina: zamestnanci OOU v ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Garajová Michaela (10438), Nastáleková Miroslava (10485), 
Olekšáková Miroslava (10487), Trembáčová Terézia (10126), Záhradníková 
Andrea (10520) 

   

 
06.05.2021 Supervízia Supervízia DI 2,0   
  Supervízor: PhDr. Poptrajanovski Slavko  

Typ:individuálna  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Barčová Eva (10440), Hatalová Andrea (10527), Olekšáková 
Miroslava (10487), Pacanová Petronela, Mgr. (10462), Suchanovská Klaudia 
(10421), Toporcerová Gabriela (10489), Uršitzová Anna (10508), Vyrosteková 
Emília (10284) 

   

 

 
07.05.2021 Školiaca akcia Tematický workshop - Preterapia 6,0   
  Vzdelávateľ: IMplementačná agentúra MPSVaR SR - NP DEI  

Cieľová skupina: Pracovníci v sociálnych službách, zdravotné sestry   
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Mašlonková Gabriela, Bc. (10386), 
Pacanová Petronela, Mgr. (10462), Braťková Viera 

   

 
12.05.2021 Školiaca akcia Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

určenie úhrad a platenie úhrady inou 
osobou - čo robíme dobre a čo nie? 

3,0   

  Vzdelávateľ: Asociácia poskytovateľov socálnych služieb v SR  
Cieľová skupina: THP, pracovníci, ktorí pripravujú zmluvy s prijímateľmi a ich 
príbuznými , sociálni pracovníci  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Suchanovská Klaudia (10421) 
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12.05.2021 Ostatné vzdelávanie PP 02 - Supervízia zariadenia r. 2021 2,0   
  Vzdelávateľ: Kaprálová Ivana, Mgr.  

Poznámka: Oboznámenie zamestnancov s vydanou internou smernicou PP02 - 
Supervízia  
Cieľová skupina: Zamestnanci ekonomicko - prevádzkového úseku  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Dudová Viera (10384), Fudalyová Jana (10237), Fudalyová 
Sofia (10505), Galliková Anna (10499), Gžibová Monika (10132), Hadzimová 
Zdena (10278), Macík Matúš (10541), Munnichová Beáta (10369), Pacanovský 
Dušan (10416), Renner Dušan (10426), Rothová Emília (10139), Veselovská 
Karolína (10470), Wojenská Eva (10387) 

   

 
13.05.2021 Školiaca akcia Príprava a vzdelávanie manažmentu 

poskytovateľov a zriaďovateľov ss v 
oblasti manažmentu a riadenia 
prechodu z inštitucionalnej na 
komunitnú starostlivostť, tvorba 
transformačného plánu 

4,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR - Mgr. Machajdíková Mária  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
14.05.2021 Školiaca akcia Príprava a vzdelávanie manažmentu 

poskytovateľov a zriaďovateľov ss v 
oblasti manažmentu a riadenia 
prechodu z inštitucionalnej na 
komunitnú starostlivostť, tvorba 
transformačného plánu 

4,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR Mgr. Machajdíková Mária  
Cieľová skupina: Poskytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
18.05.2021 Školiaca akcia Aktuálna legislatíva registratúry 5,0   
  Vzdelávateľ: Ing. Marta Bednárová  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Veselovská Karolína (10470) 

   

 
18.05.2021 Školiaca akcia Aktuálna legislatíva správy registratúry 5,0   
  Vzdelávateľ: Ing. Marta Bednárová  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Fudalyová Sofia (10505) 

   

 
19.05.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 

súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
(11. aktualizácia) 

1,0   

  Vzdelávateľ: Mgr. Ištócyová, Bc. Helene Blažová  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: všetci zamestnanci zariadenia  
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25.05.2021 Školiaca akcia Vedenie pokladnice a obeh ostatných 
účtovných dokladov 

5,0   

  Vzdelávateľ: RVC Štrba  
Cieľová skupina: Účtovníčky  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Fudalyová Sofia (10505) 

   

 
26.05.2021 Ostatné vzdelávanie Online konzultácia DEI a 

transformačný tím 
1,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR  
Cieľová skupina: Transformačný tím ZPS a ZOS, zástupcovia mesta Kežmarok  
Typ:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – školenie zamestnancov  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 

Jún 

01.06.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 
súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
(11.aktualizácia) 

1,0   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová  
Cieľová skupina: zamestnanci OOU v ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Jurčáková Karin (10548), Luptáková Radoslava (10549), 
Novotná Lenka (10550) 

   

 
03.06.2021 Supervízia Supervízia DEI 2,0   
  Supervízor: PhDr. Poprajanovski Slavko  

Typ:individuálna  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Fečundová Nikola (10530), 
Heldáková Katarína (10459), Ilavská Vanda (10349), Kalafutová Mária (10231), 
Mašlonková Gabriela, Bc. (10386), Ščavnická Marta (10468) 

   

 
03.06.2021 Supervízia Príprava na proces 

deinštitucionalizácie 
2,0   

  Supervízor: PhDr.Slavko Poptrajanovski, PhD.  
Typ:skupinová  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Mašlonková Gabriela, Bc. (10386) 

   

 
04.06.2021 Školiaca akcia Ako pracovať s ľuďmi s problémovým 

správaním, mentálnym postihnutím a 
autizmom v sociálnych službách 

6,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVR SR  
Poznámka: k národnému projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych 
služieb - Podpora transformačných tímov  
Cieľová skupina: sestry  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Blažová Helena, Bc. (10447) 
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08.06.2021 Školiaca akcia Aktivizácia a príprava na prácu 
užívateľov sociálnych služieb v 
procese DEI a úloha menežmentu v 
procese DEI 

8,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSvAR - Dr. Pauk  
Cieľová skupina: Pokytovatelia sociálnych služieb  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
09.06.2021 Školiaca akcia Aktivizácia a príprava na prácu 

užívateľov sociálnych služieb v 
procese DEI a úloha menežmentu v 
procese DEI 

8,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR Dr. Zahurancova  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
10.06.2021 Ostatné vzdelávanie Manipulácia so zdvihákom Arjo 

Minstrel / Trixie Lift 
0,3   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úsekové sestry Kačmarčíková, Kovaľová  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 5  
Zoznam účastníkov: Hudačková Terézia (10545), Jurčáková Karin (10548), 
Luptáková Radoslava (10549), Nastáleková Miroslava (10485), Novotná Lenka 
(10550) 

   

 
11.06.2021 Ostatné vzdelávanie Online konzultácia DEI a 

transformačný tím 
1,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVAR  
Cieľová skupina: Transformačný tím ZPS a ZOS, zástupcovia mesta Kežmarok  
Typ:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – školenie zamestnancov  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), 
Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
15.06.2021 Ostatné vzdelávanie Harmonogram pracovných činností 

pracovníkov priameho kontaktu s PSS 
0,3   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, vedúca OOU H.Blažová  
Cieľová skupina: personál OOU  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 8  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Ďurčo Pavel (10500), Fečundová 
Nikola (10530), Gallik Andrej (10511), Garajová Michaela (10438), Gengeľová 
Mariana (10529), Gurecká Terézia (10265), Hudačková Terézia (10545), Ilavská 
Vanda (10349), Jurčáková Karin (10548), Kačmarčíková Ivana, Bc. (10371), 
Kovaľová Mária, Mgr. (10507), Liptáková Žaneta (10342), Luptáková Radoslava 
(10549), Mútňanová Zdenka (10490), Nastáleková Miroslava (10485), Novotná 
Lenka (10550), Olekšáková Miroslava (10487), Olekšáková Soňa (10501), 
Pisarčíková Eva (10535), Pitoňáková Anna (10524), Suchanovská Blažena 
(10319), Svitanová Anna (10537), Ščavnická Marta (10468), Šuľová Jana 
(10517), Toporcerová Gabriela (10489), Trembáčová Terézia (10126), Uršitzová 
Anna (10508), Venglarčíková Mária (10531), Výrosteková Janka (10543), Vyšná 
Janka (10477), Záhradníková Andrea (10520) 
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15.06.2021 Ostatné vzdelávanie Starostlivosť o perianálnu oblasť 
inkontinentných klientov 

0,5   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úsekové sestry Kovaľová, Kačmarčíková  
Poznámka: interné praktické vzdelávanie pri lôžku PSS  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Gallik Andrej (10511), Garajová Michaela (10438), Gurecká 
Terézia (10265), Hudačková Terézia (10545), Ilavská Vanda (10349), Jurčáková 
Karin (10548), Liptáková Žaneta (10342), Luptáková Radoslava (10549), 
Mútňanová Zdenka (10490), Nastáleková Miroslava (10485), Novotná Lenka 
(10550), Olekšáková Miroslava (10487), Olekšáková Soňa (10501), Pisarčíková 
Eva (10535), Pitoňáková Anna (10524), Suchanovská Blažena (10319), 
Svitanová Anna (10537), Ščavnická Marta (10468), Šuľová Jana (10517), 
Toporcerová Gabriela (10489), Uršitzová Anna (10508), Venglarčíková Mária 
(10531), Výrosteková Janka (10543), Vyšná Janka (10477) 

   

 
17.06.2021 Školiaca akcia Následná ošetrovateľská starostlivosť 

v ZSS 
3,0 3  

  Vzdelávateľ: Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR  
Cieľová skupina: pre riaditeľov ZSS, vedúce sestry a sestry  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Blažová Helena, Bc. (10447) 

   

 
28.06.2021 Školiaca akcia Konzultačný deň-mzdová účtovníčka 

na konci II.Q roku 2021 
6,0   

  Vzdelávateľ: Ing. Pavol Kukučka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Veselovská Karolína (10470) 

   

Júl 

01.07.2021 Školiaca akcia Diagnostika ochorenia Covid -19 - 
výter z nosa, technika 

0,2   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, vedúca OOU Bc. H. Blažová  
Cieľová skupina: sestry, praktické sestry  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Kačmarčíková Ivana, Bc. (10371), 
Kovaľová Mária, Mgr. (10507), Trembáčová Terézia (10126) 

   

 
01.07.2021 Ostatné vzdelávanie Preškolenie zamestnanca na vedenie 

motorového vozidla 
2,0   

  Vzdelávateľ: Dušan Pacanovský  
Poznámka: Interné preškolenie zamestnanca na vedenie motorového vozidla 
určeného na rozvoz stravy - Citroen Jumpy.  
Typ:Školenie vodičov – referentov  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kulík Matúš (10551) 

   

 
02.07.2021 Ostatné vzdelávanie Starostlivosť o perianálnu oblasť 

inkontinentných klientov 
0,5   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úsekové sestry Kovaľová, Kačmarčíková  
Poznámka: interné praktické vzdelávanie pri lôžku PSS  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 13  
Zoznam účastníkov: Záhradníková Andrea (10520) 
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15.07.2021 Supervízia Supervízia DEI 1,5   
  Supervízor: PhDr. Poprajanovski Slavko  

Typ:individuálna  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Gengeľová Mariana (10529), 
Hudaček Milan (10457), Kovaľová Mária, Mgr. (10507), Nastáleková Miroslava 
(10485), Venglarčíková Mária (10531), Vyšná Janka (10477), Záhradníková 
Andrea (10520) 

   

 
21.07.2021 Ostatné vzdelávanie Manipulácia so zdvihákom Arjo 

Minstrel / Trixie Lift 
0,5   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úsekové sestry Bc. Kačmarčíková, 
Mgr.Kovaľová  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kubošiová Zuzana (10554), Kunová Dominika (10552) 

   

 
21.07.2021 Ostatné vzdelávanie Starostlivosť o perianálnu oblasť 

inkontinentných klientov 
0,5   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úsekové sestra Bc. Ivana Kačmarčíková, 
Mgr. Kovaľová  
Poznámka: interné praktické vzdelávanie pri lôžku PSS  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kubošiová Zuzana (10554), Kunová Dominika (10552) 

   

August 

03.08.2021 Ostatné vzdelávanie Prevádzkový poriadok ubytovacích a 
prevádzkových priestorov 

0,1   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, vedúca OOU H.Blažová, v.z. Bc. 
Kačmarčíková  
Cieľová skupina: personál OOU 
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Ďurčo Pavel (10500), Fečundová 
Nikola (10530), Gallik Andrej (10511), Garajová Michaela (10438), Gengeľová 
Mariana (10529), Gurecká Terézia (10265), Hudaček Milan (10457), Hudačková 
Terézia (10545), Ilavská Vanda (10349), Jurčáková Karin (10548), Kačmarčíková 
Ivana, Bc. (10371), Kubošiová Zuzana (10554), Kunová Dominika (10552), 
Liptáková Žaneta (10342), Luptáková Radoslava (10549), Luptáková Radoslava 
(10555), Mútňanová Zdenka (10490), Nastáleková Miroslava (10485), Novotná 
Lenka (10550), Olekšáková Miroslava (10487), Olekšáková Soňa (10501), 
Pisarčíková Eva (10535), Pitoňáková Anna (10524), Suchanovská Blažena 
(10319), Svitanová Anna (10537), Ščavnická Marta (10468), Toporcerová 
Gabriela (10489), Uršitzová Anna (10508), Venglarčíková Mária (10531), 
Vyrosteková Emília (10284), Výrosteková Janka (10543), Vyšná Janka (10477), 
Záhradníková Andrea (10520) 

   

 
17.08.2021 Ostatné vzdelávanie Manipulácia so zdvihákom Arjo 

Minstrel / Trixie Lift 
0,5   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úseková sestra Bc. Kačmarčíková  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Ondyová Alena (10558), Starinská Alena (10557), 
Vaverčáková Eva (10425) 
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17.08.2021 Ostatné vzdelávanie Starostlivosť o perianálnu oblasť 
inkontinentných klientov 

0,5   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úsekové sestra Bc. Kačmarčíková  
Poznámka: interné praktické vzdelávanie pri lôžku PSS  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Ondyová Alena (10558), Starinská Alena (10557), 
Vaverčáková Eva (10425) 

   

September 

02.09.2021 Školiaca akcia Poučenie zamestnancov o povinnosti 
dodržiavať platné protipandemické 
opatrenia a postupy 

0,5   

  Vzdelávateľ: Viera Bafiová Mgr.  
Poznámka: Školenie bolo odporúčané po vykonaní interného auditu v zariadení  
Cieľová skupina: Kuchyňa+ obsluha na jedálni+ rozvoz jedál  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Barč Jozef (10556), Barčová 
Eva (10440), Budzáková Alžbeta (10532), Fudaly Ľuboslav (10544), Heldáková 
Katarína (10459), Kalafutová Mária (10231), Kasáková Jana (10484), Kulík Matúš 
(10551), Lorková Mária (10380), Maláková Anna (10521), Šterbáková Maria 
(10460), Vidová Soňa (10115), Vojtaššák Ján (10533), Želonková Dana (10461) 

   

 
30.09.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Martin Hudák, Arjo Humanic Batizovce  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Blažová Helena, Bc. (10447), Braťková Viera (10112), 
Fečundová Nikola (10530), Garajová Michaela (10438), Ištocyová Marcela, Mgr. 
(10396), Kubašeková Miriam (10560), Mútňanová Zdenka (10490), Pitoňáková 
Anna (10524), Suchanovská Blažena (10319), Vaverčáková Eva (10425), 
Výrosteková Janka (10543), Záhradníková Andrea (10520) 

   

 
30.09.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 

súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
1,0   

  Vzdelávateľ: Bc. Blažová Helena, vedúca OOU  
Poznámka: 12. aktualizácia  
Cieľová skupina: sestra, opatrovateľka/ ZA  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: všetci zamestnanci zariadenia  

   

      

 30.09.2021 Školiaca akcia                    Školenie HCCP  2,0   

  Vzdelávateľ: RNDr. - Tóthová Eva  
Cieľová skupina: zamestnanci stravovacieho úseku 
Počet dní: 1 
Zoznam účastníkov: zamestnanci stravovacieho úseku 
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Október 

04.10.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 
praxi. 

0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová, vedúca OOU  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Ďurčo Pavel (10500), Gengeľová Mariana (10529), Gurecká 
Terézia (10265), Horváth Martin (10562), Hudaček Milan (10457), Ilavská Vanda 
(10349), Kačmarčíková Ivana, Bc. (10371), Kunová Dominika (10552), 
Mašlonková Gabriela, Bc. (10386), Nastáleková Miroslava (10485), Nebusová 
Elena (10563), Pacanová Petronela, Mgr. (10462), Starinská Alena (10557), 
Suchanovská Klaudia (10421), Toporcerová Gabriela (10489), Uršitzová Anna 
(10508) 

   

 
05.10.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová, vedúca OOU  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Ďurčo Pavel (10500), Hudaček Milan (10457) 

   

 
05.10.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 

súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
1,0   

  Vzdelávateľ: Bc. Blažová Helena, vedúca OOÚ  
Poznámka: 12. aktualizácia  
Cieľová skupina: opatrovateľka/ ZA  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Ďurčo Pavel (10500), Horváth Martin (10562), Hudaček 
Milan (10457), Toporcerová Gabriela (10489) 

   

 
06.10.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová, vedúca OOU  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Liptáková Žaneta (10342), Majerčáková Anna (10536) 

   

 
06.10.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Martin Hudák, Arjo Humanic  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Blažová Helena, Bc. (10447), Ďurčo Pavel (10500), Horváth 
Martin (10562), Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kunová Dominika (10552), 
Majerčáková Anna (10536), Mútňanová Zdenka (10490), Pitoňáková Anna 
(10524), Ščavnická Marta (10468), Vaverčáková Eva (10425) 

   

 
07.10.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová, vedúca OOU  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Fečundová Nikola (10530), 
Garajová Michaela (10438), Ilavská Vanda (10349), Kačmarčíková Ivana, Bc. 
(10371), Kubašeková Miriam (10560), Liptáková Žaneta (10342), Nastáleková 
Miroslava (10485), Uršitzová Anna (10508), Vaverčáková Eva (10425) 
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08.10.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová, vedúca OOU  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Gengeľová Mariana (10529), Gurecká Terézia (10265), 
Nebusová Elena (10563), Starinská Alena (10557), Záhradníková Andrea (10520) 

   

 
14.10.2021 Ostatné vzdelávanie Harmonogram pracovných činností 

pracovníkov priameho kontaktu s PSS 
0,3   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, vedúca OOU H.Blažová  
Cieľová skupina: personál OOU  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Horváth Martin (10562), Majerčáková Anna (10536), 
Nebusová Elena (10563) 

   

 
19.10.2021 Školiaca akcia Diagnostika ochorenia Covid -19 1,0   
  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, vedúca OOU Bc. H. Blažová  

Poznámka: ŠT 08  
Cieľová skupina: sestry  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kačmarčíková Tatiana (10564) 

   

 
19.10.2021 Školiaca akcia Tvorba predpisov za úhradu klienta 2,0   
  Vzdelávateľ: IRESOFT s.r.o. - Ing. Peter Kubín  

Cieľová skupina: sociálny pracovník  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Suchanovská Klaudia 
(10421) 

   

 
20.10.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová, vedúca OOU  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kačmarčíková Tatiana (10564), Ondyová Alena (10558), 
Ščavnická Marta (10468) 

   

 
20.10.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová, vedúca OOU  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kačmarčíková Tatiana (10564), Ondyová Alena (10558), 
Ščavnická Marta (10468) 

   

 
26.10.2021 Školiaca akcia Aktivizácia, edukácia a mobilizácia 

PSS 
0,2   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová  
Cieľová skupina: personál priameho kontaktu s PSS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Horváth Martin (10562), Kačmarčíková Tatiana (10564), 
Starinská Alena (10557) 
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26.10.2021 Školiaca akcia Nakladanie s kontaminovaným 
odpadom 

0,1   

  Vzdelávateľ: Bc. Helena Blažová  
Poznámka: PP 12  
Cieľová skupina: personál OOÚ  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Horváth Martin (10562), Kačmarčíková Tatiana (10564), 
Starinská Alena (10557) 

   

November 

04.11.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 
súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 

1,0   

  Vzdelávateľ: Bc. Blažová Helena, vedúca OOÚ  
Poznámka: 12. aktualizácia  
Cieľová skupina: sestra, opatrovateľka/ ZA  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Gardoriová Mária (10565), Kačmarčíková Tatiana (10564), 
Olekšáková Soňa (10501), Trembáčová Terézia (10126) 

   

 
05.11.2021 Školiaca akcia Denné životné zručnosti a 

sebaobslužné činnosti 
2,0   

  Vzdelávateľ: Majak no., Heidecker, Kováčová  
Cieľová skupina: Pracovníci priameho kontaktu ( opatovateľky/sestry/sociálni 
pracovníci)  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Barčová Eva (10440), Blažová Helena, Bc. (10447), 
Fečundová Nikola (10530), Gengeľová Mariana (10529), Kačmarčíková Ivana, 
Bc. (10371), Kubašeková Miriam (10560), Pacanová Petronela, Mgr. (10462), 
Suchanovská Blažena (10319), Toporcerová Gabriela (10489), Uršitzová Anna 
(10508), Výrosteková Janka (10543), Záhradníková Andrea (10520) 

   

 
05.11.2021 Školiaca akcia Obliekanie a vyzliekanie OOPP pri 

ochorení Covid 19. 
1,0   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, Bc. Helena Blažová  
Cieľová skupina: Pracovníci priameho kontaktu ( opatovateľky/sestry)  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Barčová Eva (10440), Blažová Helena, Bc. (10447), 
Fečundová Nikola (10530), Gengeľová Mariana (10529), Kačmarčíková Ivana, 
Bc. (10371), Kubašeková Miriam (10560), Pacanová Petronela, Mgr. (10462), 
Suchanovská Blažena (10319), Toporcerová Gabriela (10489), Uršitzová Anna 
(10508), Výrosteková Janka (10543), Záhradníková Andrea (10520) 

   

 
08.11.2021 Školiaca akcia Proces zostavenia rozpočtu 6,0   
  Vzdelávateľ: RVC Štrba  

Poznámka: Školiaca akcia zameraná na zostavenie rozpočtu na rok 2022 - 2024.  
Cieľová skupina: Účtovníčka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kapralová Ivana (10402) 

   

 
09.11.2021 Školiaca akcia Hromadné vyúčtovanie krok za krokom 2,0   
  Vzdelávateľ: IRESOFT, s.r.o. - Ing. Peter Kubín  

Cieľová skupina: Sociálny pracovník  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Suchanovská Klaudia (10421) 
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09.11.2021 Ostatné vzdelávanie DEI 1,5   
  Vzdelávateľ: IA MPSVaR  

Typ:Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – školenie zamestnancov  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Blažová Helena, Bc. (10447), 
Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kaprálová 
Ivana (10402) 

   

 
10.11.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková , úseková sestra  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Trembáčová Terézia (10126) 

   

 
10.11.2021 Supervízia Supervízia - individuálna, skupinová 5,0   
  Supervízor: Beata Rybárová  

Typ:individuálna  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Gžibová Monika (10132), 
Hadzimová Zdena (10278), Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kačmarčíková 
Ivana, Bc. (10371), Macík Matúš (10541), Rothová Emília (10139), Výrosteková 
Janka (10543) 

   

 
11.11.2021 Účasť na konferencii/kongrese Prechodná a finálna stabilizácia 

sociálnych služieb v SR 
6,0   

  Účasť: Pasívny; Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Blažová Helena, Bc. (10447), Bukovinová Dana, Mgr. 
(10417), Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
11.11.2021 Účasť na konferencii/kongrese Prechodná a finálna stabilizácia 

sociálnych služieb v SR 
7,0   

  Účasť: Pasívny; Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Ištocyová Marcela, Mgr. (10396) 

   

 
11.11.2021 Školiaca akcia Pohľadávky a záväzky podľa Postupov 

účtovania. Zúčtovacie vzťahy. 
6,0   

  Vzdelávateľ: RVC Štrba  
Poznámka: Účtovanie účtovných prípadov týkajúcich sa pohľadávok a záväzkov  
Cieľová skupina: účtovníčka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kapralová Ivana (10402) 

   

 
23.11.2021 Školiaca akcia DEI onlie konzultácia 1,5   
  Vzdelávateľ: IA MPSVaR  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Blažová Helena, Bc. (10447), 
Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), Ištocyová Marcela, Mgr. 
(10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
23.11.2021 Ostatné vzdelávanie DEI 1,0   
  Vzdelávateľ: IAPSVaR  

Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Blažová Helena, Bc. (10447), 
Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), Ištocyová Marcela, Mgr. 
(10396), Kapralová Ivana (10402) 
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26.11.2021 Školiaca akcia Komunikačné zručnosti so zameraním 
na PSS s vysokou mierou podpory 

2,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR, Mgr. Nemčíková K., Mgr. 
Beťková J.  
Cieľová skupina: Pracovníci priameho kontaktu ( opatovateľky/sestry/sociálni 
pracovníci)  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Braťková Viera (10112), Fečundová Nikola (10530), 
Kačmarčíková Ivana, Bc. (10371), Kubašeková Miriam (10560), Mašlonková 
Gabriela, Bc. (10386), Nastáleková Miroslava (10485), Olekšáková Soňa (10501), 
Ondyová Alena (10558), Pacanová Petronela, Mgr. (10462), Ščavnická Marta 
(10468), Záhradníková Andrea (10520) 

   

 
26.11.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková, úseková sestra  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Gardoriová Mária (10565), Suchovská Adriana (10567) 

   

 
26.11.2021 Školiaca akcia Starostlivosť o inkontinentného klienta 1,5   
  Vzdelávateľ: Hartmann Akadémia, Mgr. Martina Henželová  

Cieľová skupina: Opatovateľky/sestry  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Blažová Helena, Bc. (10447), Braťková Viera (10112), 
Fečundová Nikola (10530), Kačmarčíková Ivana, Bc. (10371), Olekšáková Soňa 
(10501) 

   

 
26.11.2021 Školiaca akcia Účtovná závierka v obciach a v PO a 

RO zriadených obcov, VUC 
6,0   

  Vzdelávateľ: RVC Štrba  
Poznámka: Školiaca akcia zameraná na komplexnú účtovnú závierku.  
Cieľová skupina: Účtovníčka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kapralová Ivana (10402) 

   

 
26.11.2021 Ostatné vzdelávanie Starostlivosť o perianálnu oblasť 

inkontinentných klientov 
0,3   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úseková sestra Tatiana Kačmarčíková  
Poznámka: interné praktické vzdelávanie pri lôžku PSS  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Gardoriová Mária (10565), Horváth Martin (10562), 
Neupauerová Ľudmila (10566), Suchovská Adriana (10567) 

   

 
30.11.2021 Školiaca akcia Hodnota človeka v sociálnych 

službách - konferencia 
6,0   

  Vzdelávateľ: IAMP SR - DEI  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Blažová Helena, Bc. (10447), 
Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), Ištocyová Marcela, Mgr. 
(10396), Kapralová Ivana (10402) 
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December 

03.12.2021 Školiaca akcia Mzdová účtovníčka na prelome rokov 
2021/2022 

6,0   

  Vzdelávateľ: RVC Štrba  
Poznámka: Zmeny v mzdovej agende v roku 2021 a 2022  
Cieľová skupina: mzdová účtovníčka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Veselovská Karolína (10470) 

   

 
06.12.2021 Školiaca akcia Digitalizácia účtovníctva a novela 

zákona o účtovníctve účinná od 
01.01.2022 

6,0   

  Vzdelávateľ: RVC Štrba  
Poznámka: Novela zákoa č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve účinná od 01.01.2022  
Cieľová skupina: účtovníci  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Kapralová Ivana (10402) 

   

 
06.12.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková, úseková sestra  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Borkovská Mária (10568), Gardoriová Mária (10565) 

   

 
08.12.2021 Supervízia Supervízia - skupinová 2,0   
  Supervízor: Beáta Rybárová  

Typ:individuálna  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Fudalyová Sofia (10505), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
08.12.2021 Supervízia Supervízia individuálna 3,0   
  Supervízor: Beáta Rybárová  

Typ:individuálna  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Ištocyová Marcela, Mgr. (10396), Mašlonková Gabriela, Bc. 
(10386) 

   

 
10.12.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková , úseková sestra  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: zamestnanci ZPS a ZOS  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Galliková Lívia (10569) 

   

 
10.12.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková, úseková sestra  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Galliková Lívia (10569) 
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10.12.2021 Ostatné vzdelávanie Starostlivosť o perianálnu oblasť 
inkontinentných klientov 

0,3   

  Vzdelávateľ: ZPS a ZOS Kežmarok, úseková sestra Ivana Kačmarčíková  
Poznámka: interné praktické vzdelávanie pri lôžku PSS  
Cieľová skupina: opatrovateľky, praktické sestry  
Typ:Ostatné školenie  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Galliková Lívia (10569) 

   

 
13.12.2021 Školiaca akcia Aktivizácia PSS s demenciou, 

Alzheimerom 
2,0   

  Vzdelávateľ: Implementačná agentúra MPSVaR, Mgr. Mária Wirth  
Cieľová skupina: Pracovníci priameho kontaktu ( opatovateľky/sestry/sociálni 
pracovníci)  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Garajová Michaela (10438), Kačmarčíková Ivana, Bc. 
(10371), Kunová Dominika (10552), Majerčáková Anna (10536), Mašlonková 
Gabriela, Bc. (10386), Nastáleková Miroslava (10485), Pacanová Petronela, Mgr. 
(10462), Uršitzová Anna (10508) 

   

 
13.12.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 

súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
1,0   

  Vzdelávateľ: Bc. Kačmarčíková Ivana, úseková sestra  
Poznámka: 12. aktualizácia  
Cieľová skupina: opatrovateľka/ ZA  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Borkovská Mária (10568), Galliková Lívia (10569), 
Olekšáková Miroslava (10487) 

   

 
20.12.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková, úseková sestra  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: sestra/opatrovateľka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Neupauerová Ľudmila (10566) 

   

 
20.12.2021 Školiaca akcia Preventívne opatrenia v ZPS a ZOS v 

súvislosti s rizikom výskytu Covid - 19 
1,0   

  Vzdelávateľ: Bc. Kačmarčíková Ivana, úseková sestra  
Poznámka: 12. aktualizácia  
Cieľová skupina: sestra, opatrovateľka/ ZA  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Neupauerová Ľudmila (10566) 

   

 
21.12.2021 Školiaca akcia DEI online konzultácia 1,0   
  Vzdelávateľ: IA MPSVaR  

Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Bafiová Viera, Mgr. (10400), Blažová Helena, Bc. (10447), 
Bukovinová Dana, Mgr. (10417), Ďurčo Pavel (10509), Ištocyová Marcela, Mgr. 
(10396), Kapralová Ivana (10402) 

   

 
21.12.2021 Školiaca akcia Evakuačné podložky a ich použitie v 

praxi. 
0,3   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková, úseková sestra  
Poznámka: + praktický nácvik  
Cieľová skupina: ZA / opatrovateľka  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Olekšáková Soňa (10501) 
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21.12.2021 Školiaca akcia Manipulácia a starostlivosť o zdvihák 

Minstrel 
0,5   

  Vzdelávateľ: Bc. Ivana Kačmarčíková, úseková sestra  
Cieľová skupina: personál ošetrovateľsko - opatrovateľského úseku  
Počet dní: 1  
Zoznam účastníkov: Olekšáková Soňa (10501) 

   

       
 

 

V Kežmarku 27.12.2021  

          

         Mgr. Marcela Ištocyová 

          Riaditeľka ZPS a ZOS  

       

 

 



Mestská polícia Kežmarok 

Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku 
 

 

 

 

Predkladá   : 

 
 

Mestská polícia Kežmarok 
 

 

Na rokovanie dňa : 

 
24. 02. 2022 

 

K bodu programu : 

 
10. 

Názov materiálu : Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021 

Obsah materiálu : 1. Dôvodová správa. 

2. Návrh na uznesenie. 

3. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021   

     

 

  
Potrebné k schváleniu : nadpolovičná väčšina prítomných poslancov 

  

 

Počet strán materiálu : 
 

10/26 

 
 

Prílohy :  

 
 

 

Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021 

 

Meno  funkcia a podpis 

predkladateľa : 
plk. Mgr. Štefan Šipula 

náčelník Mestskej polície Kežmarok 

 

 

 



Dôvodová správa : 
 

 

 

     Mestská polícia Kežmarok plní úlohy v zmysle zákona  SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov, ktorý jej ukladá základné úlohy. Základné úlohy  sú 

rozpracované ďalšími právnymi predpismi – najmä zákonmi, vyhláškami, všeobecne 

záväznými nariadeniami Mesta Kežmarok a internými normatívnymi aktmi.  

     Cieľom predloženého materiálu je informovať poslancov Mestského zastupiteľstva 

Kežmarok a občiansku verejnosť o plnení úloh Mestskou políciou Kežmarok za rok 2021.  

 

 

Návrh na uznesenie : 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 24. 02. 2022 prerokovalo 

„Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021“, ktorú berie na vedomie – 

(viď. príloha č. 1). 
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     Príloha č. 1  

 
Správa 

o činnosti Mestskej polície Kežmarok  
za rok 2021 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovali :  plk. Mgr. Štefan Šipula, pplk. Ján Dziak, mjr. Vladimír Mikša     
 
Predkladá : plk. Mgr. Štefan Šipula 
  Náčelník Mestskej polície Kežmarok 
 

Predložené na rokovanie Mestského zastupiteľstva  Kežmarok 
dňa  24. 02. 2022.  
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SPRÁVA O ČINNOSTI  

MESTSKEJ POLÍCIE KEŽMAROK  

ZA ROK  2021 
 

 

V zmysle harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

Kežmarok a v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o obecnej polícii) 

predkladám 

„ Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok  za rok 2021 “. 

 

 Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok ( ďalej v texte aj „ MsP “ ) sumarizuje 

výsledky, ktoré boli dosiahnuté v hodnotenom období roka 2021 a táto je spracovaná na 

základe štatistických prehľadov, podkladov a údajov, ktoré zaznamenávajú výsledky práce 

príslušníkov MsP v hodnotiacom roku 2021. Súhrnná správa poskytuje prehľad 

najvýzanmnejších oblastí pôsobenia MsP na teritóriu mesta Kežmarok.  

 

     1. Organizácia útvaru Mestskej polície Kežmarok : 

 

Mestská polícia Kežmarok je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní 

mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh 

vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva 

a  z  rozhodnutí a pokynov primátora mesta.  Základné úlohy MsP, jej organizácia, práva 

a povinnosti príslušníkov MsP sú zakotvené v Zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov. 

 Mestskú políciu Kežmarok zriadilo Mesto Kežmarok všeobecne záväzným nariadením 

číslo 3/1991 o zriadení mestskej polície na svojom zasadnutí dňa 25. júna 1991.  

 Podrobnejšiu úpravu mestskej polície, jej úlohy, postavenie, povinnosti pracovníkov 

a iné špecifiká bližšie upravuje Organizačný poriadok Mestskej polície Kežmarok schválený 

uznesením Mestského zastupiteľstva Kežmarok č. 160/2020 dňa 15. 10. 2020.  

  

      2. Personálna oblasť 

 

 Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP a občianska pracovníčka. Príslušníci MsP majú 

pri plnení úloh postavenie verejného činiteľa. Všetci príslušníci MsP majú platné osvedčenie 

o odbornej spôsobilosti príslušníka MsP. Činnosť MsP riadi jej náčelník. Dňa 15. 06. 2020 

bol do funkcie náčelníka Mestskej polície Kežmarok ustanovený plk. Mgr. Štefan Šipula a od 

01. 08. 2020 bol do funkcie zástupca náčelníka mestskej polície ustanovený pplk. Ján Dziak. 

Na Mestskej  polícii  Kežmarok je tabuľkový stav 18 príslušníkov MsP vrátane náčelníka 

a zástupcu náčelníka. Dňa 01. 03. 2021 nastúpil na MsP 1 príslušník, ktorý bol držiteľom  
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osvedčenia príslušníka mestskej polície. V roku 2021 neukončil pracovný pomer žiadny 

príslušník MsP. Administratívno – technickú činnosť zabezpečuje na MsP 1 pracovníčka. 

Náčelník mestskej polície počas roka vydal niekoľko interných príkazov a pokynov, ktoré 

mali za cieľ eliminovať ohrozenie nákazy ochorenia COVID-19. Aj vďaka týmto opatreniam 

ako aj vďaka osobnej zodpovednosti väčšiny príslušníkov MsP bola personálna situácia na 

dostatočnej úrovni a v priebehu roka 2021 nedošlo ku kritickým situáciám a úlohy, ktoré boli 

na MsP kladené, boli plnené na požadovanej úrovni.   

   

       3. Oblasť výkonu služby 

 

     Činnosť MsP v roku 2021 nadväzovala na predchádzajúce obdobie, v súlade 

s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov a ďalších právnych noriem upravujúcich danú problematiku. Jej hlavnou 

úlohou bolo zabezpečenie verejného poriadku v meste, ochrana života, zdravia a majetku 

občanov. Uvedená činnosť bola zabezpečovaná v nepretržitom režime počas 12 hodinových 

zmien, ktoré v nepretržitej prevádzke vykonávali traja príslušníci MsP a pri ďalších službách 

plánovaných pri zvýšenom nápore prác pracovali aj ďalší príslušníci MsP. Telefónna linka 

159  je v prevádzke  nepretržite.  

 

Za účelom skvalitnenia práce príslušníkov MsP vydáva náčelník MsP pokyny 

náčelníka.  V súčasnej dobe sú v platnosti nasledovné pokyny : 

 

- č. 2/2015 zo dňa 08. 12. 2015,  ktorým sa upravuje postup pri objasňovaní a prejednávaní 

priestupkov príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok. 

- č. 1/2016 zo dňa 15. 03. 2016, ktorým sa určuje postup pri manipulácii s nájdenými   

stratenými vecami príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok. 

-    č. 1/2020 zo dňa 16. 06. 2020 o informovaní náčelníka a zástupcu náčelníka Mestskej 

polície Kežmarok o všetkých mimoriadnych udalostiach na teritóriu mesta Kežmarok, 

prípadne v jeho blízkom okolí. 

-      č. 5/2020 zo dňa 20. 07. 2020, ktorým sa rozdeľujú vybrané úlohy Mestskej polície 

a zabezpečuje sa ich plnenie príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok a administratívno-

technickým pracovníkom Mestskej polície Kežmarok. 

-      č. 6/2020 zo dňa 20. 07. 2020, ktorým sa určujú pravidlá na používanie zbraní a streliva, 

spôsob evidencie, uloženia, výdaj a príjem zbraní a streliva a spôsob bezpečnej 

manipulácie so zbraňami a strelivom, vrátane postupu pri nabíjaní a vybíjaní zbraní 

príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok.  

-      č. 8/2020 zo dňa 04. 08. 2020, ktorým sa upravuje postup príslušníkov Mestskej polície 

Kežmarok pri odchyte túlavých zvierat a postup príslušníkov Mestskej polície Kežmarok 

pri nájdení resp. zistení uhynutých zvierat na teritóriu mesta Kežmarok. 
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-      č. 9/2020 zo dňa 31. 08. 2020, ktorým sa definujú základné druhy služieb, systém 

koordinovania pracovných činností a ukladajú sa úlohy príslušníkom Mestskej polície 

Kežmarok a administratívno – technickým pracovníkom Mestskej polície Kežmarok.  

-      č. 11/2020 zo dňa 11. 10. 2020, ktorým sa upravujú preventívne opatrenia pre 

príslušníkov Mestskej polície Kežmarok v súvislosti so šírením respiračného ochorenia 

vyvolaným novým koronavírusom COVID – 19.  

-      č. 1/2021 zo dňa 26.02.2021 k udržiavaniu poriadku a čistoty služobných motorových 

vozidiel príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok. 

-      č. 2/2021 zo dňa 01. 04. 2021 o rozdelení teritória mesta Kežmarok pre zabezpečenie 

plnenia úloh príslušníkmi Mestskej polície Kežmarok. 

-      č. 3/2021 zo dňa 06. 05. 2021, ktorým sa upravuje postup príslušníkov Mestskej polície    

       Kežmarok pri používaní „ Mobilnej aplikácie mestskej polície “. 

  

Pracovné stretnutia a porady náčelníka MsP boli realizované prevažne individuálne 

v závislosti od aktuálnej situácie, závažnosti a potreby riešiť vzniknuté problémy. Účelom 

pracovných porád bola vzájomná komunikácia, výmena informácií, návrhy, nápady alebo 

myšlienky, ktoré by zefektívnili prácu a odstránili prípadné nedostatky. Riadiaca práca si 

vyžadovala zabezpečenie a plnenie všetkých podstatných úloh, ako v oblasti ochrany 

obyvateľov a verejného poriadku, tak aj zabezpečenie materiálno – personálneho 

a ekonomického vybavenia vrátane zmien a prijímania opatrení na odstránenie nedostatkov 

resp. iných prekážok. V neposlednom rade podliehala koordinácii, organizovaniu a kontrole 

povinností pracovať a postupovať v súlade s ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Pandémia koronavírusu postihla aj oblasť spoločenského 

života. Pre kritickú situáciu a zavedené prísne opatrenia boli zrušené niektoré významné 

a tradičné spoločensko - kultúrne podujatia na teritóriu mesta. Vyhlásený núdzový stav 

a mimoriadna situácia na Slovensku v reakcii na pandémiu koronavírusu si vyžiadala prijať 

konkrétne opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku a tým aj intenzívnejšie 

monitorovanie verejných priestranstiev. MsP prijala také opatrenia, aby príslušníci MsP 

zabezpečovali ochranu života a zdravia obyvateľov mesta s poukazom na kontroly 

dodržiavania protiepidemiologických opatrení a nariadení v čo v najväčšej miere. Príslušníci 

MsP zabezpečovali vykonávanie kontrol prevádzok na teritóriu mesta. Na základe písomnej 

žiadosti OR PZ Kežmarok bolo vykonávané plnenie úloh pri Multifunkčnom odbernom 

mieste na Ul. Dr. Fischera a podľa požiadaviek bolo zabezpečené plnenie úloh v budove 

Mestského úradu Kežmarok počas stránkových hodín. V súvislosti s uvedenou pandemickou 

situáciou príslušníci MsP zabezpečovali zvýšeným výkonom služby plnenie úloh, ktoré pre 

MsP vyplynuli zo zasadnutí Krízového štábu Mesta Kežmarok. Na úseku protiprávnych 

konaní v súvislosti s pandémiou COVID–19, zistili príslušníci MsP celkom 113 porušení 

platných právnych predpisov.       

 

Z dôvodu priblíženia MsP priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej 

znalosti príslušníkov MsP a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov  
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MsP za výkon činnosti sú v rámci teritória mesta vytvorené služobné obvody. 

Teritórium mesta je v súčasnej dobe rozdelené na sedem územných častí, ktoré sú pridelené 

k osobnej zodpovednosti jednotlivým príslušníkom MsP. V jednotlivých územných častiach 

sú všetky ulice rozdelené príslušníkom MsP, kde na základe uvedeného je v územných 

častiach vykonávaná pravidelná hliadková činnosť, a zistené nedostatky a poznatky sú 

následne riešené a sú prijímané príslušné opatrenia na odstránenie resp. aj predchádzanie 

protiprávnym konaniam. Podľa stavu a vývoja bezpečnostnej situácie v služobných obvodoch 

je  aktualizovaná zodpovednosť príslušníkov MsP za jednotlivé územné časti mesta. Touto 

aktivitou priebežne dochádza k zlepšeniu podrobného prehľadu príslušníkov MsP o stave 

verejného poriadku vo svojom obvode a k zintenzívneniu priameho kontaktu medzi 

obyvateľmi a príslušníkmi MsP, čím sa zvyšuje objasnenosť a samotná bezpečnosť 

obyvateľov mesta. V prípade opakovaných zistení porušovania platných právnych predpisov 

sú konkrétne objekty resp. miesta zaradené do tzv. zón so zvýšeným hliadkovaním,, kde je na 

operačnom stredisku vedená podrobná evidencia o vykonávaní hliadkovej služby na danom 

teritóriu resp. konkrétneho objektu. Význam rozdelenia mesta na jednotlivé služobné obvody 

je aj v tom, že mestská polícia takto aktívne pomáha aj ďalším zamestnancom mesta pri 

výkone ich právomocí a to najmä získavaním aktuálnych informácií o protiprávnom konaní 

na území mesta (napr. nelegálne rozkopávky, nelegálne zábery verejného priestranstva, 

nelegálne stavby, skládky, potreba zimnej údržby chodníkov a miestnych komunikácií a pod.) 

a informácie o aktuálnej situácii v meste (napr. chýbajúce dopravné značenie, zničené 

poklopy a zábrany, poškodenie majetku mesta a pod.). Za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 

2021 bolo podaných celkovo 66 podnetov zistených počas výkonu hliadkovej služby 

v jednotlivých okrskoch. Na porovnanie s rokom 2020, kedy za rovnaké obdobie bolo 

podaných 17 podnetov, je to nárast o 49 podnetov, ktoré prispeli k zlepšeniu kvality života 

občanov v meste.  

Vyhodnotenie činnosti okrskov za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 je uvedené 

v tabuľke č. 1 : 

 

Tabuľka č. 1 

 

Vyhodnotenie činnosti okrskov Mestskej polície Kežmarok  

za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021  

Preverenie podnetov a oznámení 33 

Priame prijatie podnetov a oznámení 19 

S  P  O L  U 52 
Zistené a oznámené porušenia predpisov 22 

Zistená nedovolená skládka, znečistenie VP 55 

Zistené dlhodobo odstavené vozidlo 4 

Zistenie nefunkčného osvetlenia a iné poškodenia 

majetku 66 

Nedostatky pri údržbe trávnatých plôch a drevín 14 

Iné zistenia v okrskoch 59 

S  P  O L  U 220 
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Okrem uvedených činností príslušníci MsP zabezpečovali aj plnenie iných úloh, ktoré 

sú uvedené pod ostatnou činnosťou MsP v tabuľke č. 2 nasledovne : 

 

Tabuľka č. 2 

 

Prehľad ostatnej činnosti príslušníkov Mestskej polície Kežmarok  

za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 

 

Počet 

Spolupráca s PZ – zabezpečenie miesta DN, spolupráca ako nezúčastnená osoba 

pri úkonoch, spolupôsobenie pri zabezpečovaní verejného poriadku, pri 

organizovaní podujatí a akcií a pod.  

 

244 

Privolanie a asistencia RZP  +  súčinnosť s HaZZ 48 

Doručovanie súdnych zásielok  52 

Vypracovanie charakteristiky na osoby 237 

Riešenie porušovania verejného poriadku na verejnosti pod vplyvom alkoholických 

nápojov 

22 

Dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení, kde 

činnosť spočívala v kontrole na zastávkach autobusov MHD a SAD 

21 

 Kontrola majiteľov psov v súlade s platným VZN  a zákona č. 282/2002 Z. z.   135 

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – „ COVID 

19 “  

113 

Doprovody pri prevoze finančnej hotovosti ( počas LTS z mestského kúpaliska ) 45 

Vykonanie odchytu túlavých zvierat 74 

 

Príslušníkmi MsP sú denne počas školského roka zabezpečované vybrané rizikové 

priechody pre chodcov v blízkosti škôl pred začiatkom školského vyučovania vo 

vytipovaných časových intervaloch. Jedná sa hlavne o ZŠ a MŠ, ktorých areály sa nachádzajú 

v blízkosti frekventovaných miestnych komunikácií. V rámci tejto činnosti príslušníci MsP 

v priebehu roka 2021 odslúžili celkom 170 hodín.    

 

V hodnotenom období roka 2021 bolo vykonaných celkom 6 kontrol zameraných na 

podávanie a konzumáciu alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Tieto 

kontroly boli vykonávané v rámci priameho výkonu hliadkovej služby ako aj vykonaním 

vlastných preventívno – bezpečnostných akcií. Počas výkonu týchto kontrol bolo v 3 

prípadoch zistené požívanie alkoholických nápojov maloletými a v 5 prípadoch  mladistvými 

osobami. V tejto oblasti osobitná pozornosť je venovaná neprispôsobivým občanom, nakoľko 

tieto osoby pod vplyvom alkoholických nápojov často svojím správaním a celkovým zjavom 

vzbudzujú verejné pohoršenie, obťažujú občanov a znečisťujú verejné priestranstvá. Táto 

činnosť sa však postupne s nárastom týchto osôb stáva každodennou súčasťou práce mestskej  
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polície, avšak u týchto osôb jediným represívnym prostriedkom je iba vykázanie z 

miesta, nakoľko uloženie finančnej sankcie je u týchto osôb úplne nevymožiteľné.   

 

Príslušníkmi mestskej polície alebo občanmi  bolo v roku 2021 nájdených celkom 150 

vecí. Všetky nájdené veci boli následne odovzdané a zaevidované na útvare mestskej polície.  

Následne bolo 136 vecí  stotožnených a vrátených ich vlastníkom. U ostatných 14 nájdených 

vecí doposiaľ nebol zistený ich majiteľ, a tieto budú v prípade nezistenia majiteľa po uplynutí 

zákonnej lehoty odovzdané Okresnému  úradu,  Oddelenie majetkovo - právne Prešov. 

    

Na úseku ochrany životného prostredia zabezpečujú príslušníci MsP najmä odchyt 

túlavých zvierat, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Kežmarok. V roku 2021 

bolo celkovo odchytených 74 túlavých zvierat z toho 67 psov a 7 mačiek, z ktorých bola 

väčšina umiestnená v útulku, s ktorým je každoročne spracovaná zmluva o poskytnutí dotácie. 

V rámci kastračného programu mačiek bolo v roku 2021 odchytených celkom 7 mačiek, 

u ktorých bola následne príslušným veterinárnym lekárom vykonaná kastrácia a tieto boli 

následne vrátené späť do ich prirodzeného prostredia. Každodenne je vykonávané 

monitorovanie životného prostredia príslušníkmi mestskej polície počas hliadkových služieb. 

Zároveň v hodnotenom období roka 2021 bolo vykonaných na teritóriu mesta celkom 11 

preventívno – bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu dodržiavania ustanovení zákona 

NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Zistené 

nedostatky sú neodkladne odovzdávané príslušným pracoviskám Mestského úradu Kežmarok 

a o prípadoch ohrozenia životného prostredia je upovedomený aj Odbor životného prostredia 

Okresného úradu Kežmarok. Zistenie  takýchto udalostí  je  zaznamenané v denných 

hláseniach MsP.  

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku dlhodobo vyhodnocuje 

spoluprácu s MsP ako dobrú a bezproblémovú. V prípade potreby je operatívne poskytovaná 

mestskej polícii súčinnosť pri overovaní totožnosti predvádzaných osôb, ako aj pri zisťovaní  

potrebných údajov z evidencie motorových vozidiel, prípadne iných nevyhnutných 

informácií. Mestská polícia v prípade potreby naopak poskytuje potrebné údaje príslušníkom 

PZ SR zo svojho výkonu služby alebo z kamerového systému MsP pre potreby objasňovania 

priestupkov, resp. vyšetrovania trestných činov. V prípade narušenia verejného poriadku a 

nutnosti okamžitého zákroku s nasadením väčšieho počtu síl a prostriedkov, v záujme 

znovunastolenia právneho stavu, sa sily a prostriedky organizačných zložiek PZ SR spájajú so 

silami a prostriedkami MsP. Taktiež je zaznamenaná veľmi dobrá spolupráca s VPS mesta 

Kežmarok. 

 

 V novinách „ Kežmarok “  bola aktuálne prezentovaná činnosť mestskej polície v 

rôznych článkoch k aktuálnym témam a problematike. Činnosť MsP, preventívne rady a 

informácie boli zverejňované aj prostredníctvom „ Televízie Kežmarok “, ako aj na webovej 

stránke mesta Kežmarok. 
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     4. Kontrola dodržiavania VZN Mesta Kežmarok 

 

 Medzi základné úlohy príslušníkov MsP patrí aj kontrola určených platných 

Všeobecne záväzných nariadení Mesta Kežmarok, kde v hodnotenom období boli vykonávané 

kontroly platných VZN nasledovne : 

 

4.1    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kežmarok č. 8/2010 o udržiavaní čistoty,  

         ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného  

         poriadku v znení VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2010 :   

 

 Kontrola dodržiavania VZN č. 8/2010 sa vykonáva denne formou hliadkovej služby a  

prostredníctvom mestského kamerového systému.  

       V roku 2021 bolo zistené v 180 prípadoch porušenie predmetného VZN, kde za tieto 

porušenia bolo uložených 47 blokových pokút v celkovej výške 480,- € a 133 prípadov bolo 

riešených napomenutím. 

 

 4.2    Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kežmarok č. 10/2019, ktorým sa zakazuje   

               predaj, podávanie a požívanie alkoholických nápojov na území mesta Kežmarok :    

 

 Kontrola dodržiavania VZN č. 10/2019 sa vykonáva denne formou hliadkovej služby, 

ako aj prostredníctvom preventívno - bezpečnostných akcií zameraných na kontrolu zákazu 

predaja a požívania alkoholických nápojov v predajniach potravín a na verejne prístupných    

miestach na teritóriu mesta Kežmarok. 

V roku 2021 bolo hliadkami MsP zistených celkom 19 prípadov porušenia 

predmetného VZN, za ktoré boli uložené blokové pokuty v celkovej výške 135,- €. 

 

4.3  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov  

       miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel :   

 

         Kontrola dodržiavania VZN č. 12/2018 sa vykonávala denne formou hliadkovej služby. 

        V roku 2021 bolo zistené porušenie predmetného VZN v 412 prípadoch, kde bola 

uložená bloková pokuta v celkovej výške 5.040,- €.    

 

4.4  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kežmarok č. 14/2015 o podmienkach predaja  

       výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Kežmarok :   

 

          Kontrola dodržiavania VZN č. 14/2015 sa vykonávala denne formou hliadkovej služby. 

          V roku 2021 bolo hliadkami MsP zistených celkom 45 prípadov porušenia predmetného 

VZN, kde boli uložené blokové pokuty v celkovej výške 805,- €. 
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     5. Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP na úseku objasňovania  

         a dokumentovania protiprávnych konaní za obdobie od 01. 01. 2021    

        do 31. 12. 2021. 

 

Zvýšené nároky kladené na príslušníkov MsP Kežmarok v rámci dokumentovania a 

objasňovania protiprávnych konaní spáchaných občanmi, majúcich charakter priestupkov, ak 

ide o priestupky, ktoré sú oprávnení prejednávať v blokovom konaní podľa § 3 ods. 1 písm. f) 

zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení si vyžadujú špecializáciu 

príslušníkov MsP, najmä v rámci samotného objasňovania a dokumentovania priestupkov. 

Činnosť príslušníkov MsP na úseku priestupkového konania spočíva v riešení a vybavovaní 

priestupkov, ktoré neboli doriešené na mieste. Jedná sa o priestupky, kedy páchateľ si nebol 

vedomý svojho konania, odmietol zaplatiť blokovú pokutu za spáchaný priestupok, páchateľ 

je neznámy alebo páchateľ priestupku sa nenachádzal na mieste spáchania priestupku. 

Významnou činnosťou príslušníkov MsP je samotné objasňovanie priestupkov, čo znamená 

získanie podkladov potrebných na rozhodnutie príslušného správneho orgánu. Získanie 

potrebných podkladov spočíva v získaní potrebných informácií o páchateľovi priestupku, 

získanie a spracovanie dôkazových materiálov, predvolanie a vypočutia svedkov, obhliadka 

miesta priestupku, vyžiadanie potrebných podkladov a písomných materiálov od príslušných 

orgánov a inštitúcií. Na tomto úseku sú vykonávané činnosti spočívajúc v spracovávaní 

žiadosti o spoluprácu pri objasňovaní priestupku na príslušný útvar Policajného zboru, resp. 

príslušný útvar mestskej polície, kedy je nutné vypočuť k priestupku osoby, ktoré majú trvalý 

pobyt mimo pôsobnosti MsP Kežmarok.   

 

Za obdobie roka 2021 bolo na MsP zaznamenaných celkom 3 270 oznámení od 

občanov na tiesňovú linku 159 ( denných udalostí ). Bolo zistených 2063 priestupkov - z toho 

656 porušení platných VZN Mesta Kežmarok.  

 

 V hodnotenom období roka 2021 bolo na útvare MsP zaevidovaných v denníku 

celkom 54 priestupkových spisov a bolo zistených 8 správnych deliktov. V hodnotenom 

období roka 2021 zistili príslušníci MsP 5 trestných činov, ktoré boli v zmysle vecnej 

a miestnej príslušnosti odovzdané na príslušný útvar Policajného zboru. V 15 prípadoch bolo 

zistené spáchanie priestupku maloletými osobami a v 38 prípadoch spáchali priestupok 

mladistvé osoby.   

 

V tabuľke č. 3 je znázornený prehľad všetkých protiprávnych konaní zistených a 

riešených príslušníkmi MsP Kežmarok za obdobie roka 2021 podľa druhu protiprávneho 

konania. 
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Tabuľka č. 3 

Prehľad zistených protiprávnych konaní za obdobie 

od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 

  

§ 22 
 

 

§ 47-   

48 

 

§ 49 

 

§ 50 

 

VZN 

 

Ostatné 

Počet 

zistených 

trestných 

činov 

 

SPOLU 

1. Celkový počet 

zistených priestupkov 

1060 53 6 47 656 236 5 2063 

2. Celkový počet 

uložených 

priestupkov 

 

3 

 

0 

 

0 

 

2 

 

2 

 

21 

 

0 
 

28 

3. Celkový počet 

odložených 

priestupkov 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

3 

 

0 
 

4 

4. Celkový počet 

odovzdaných 

priestupkov 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

16 

 

0 
 

16 

5. Celkový počet 

oznámených 

priestupkov 

príslušnému 

orgánu 

 

 

7 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

0 

 

 

38 

 

 

5 

 

 

60 

6. Celkový počet 

priestupkov 

prejednaných 

napomenutím 

 

 

64 

 

 

19 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

125 

 

 

17 

 

 

0 

 

 

225 

7. 

 

Celkový počet 

priestupkov 

prejednaných v 

blokovom 

konaní 

 

 

984 

 

 

34 

 

 

1 

 

 

40 

 

 

528 

 

 

141 

 

 

0 

 

 

1728 

Výška finančnej 

hotovosti v ( € ) 

14.745 415 0 655 6.440 2.095 0 24.350 

8. Z toho ( bod č. 7 ) 

počet 

priestupkov 

prejednaných 

v blokovom konaní 

vydaním 

bloku na pokutu 

nezaplatenú 

na mieste 

2 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

0 2 
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Legenda : § 22       – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

                  § 47, 48 – priestupky proti verejnému poriadku, 

      § 49       – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, 

      § 50       – priestupky proti majetku. 

 

 6. Kamerový monitorovací systém 

 

 Kamerový monitorovací systém mesta Kežmarok je účinným prostriedkom boja proti 

kriminalite, zabezpečuje obyvateľom a návštevníkom mesta väčší pocit bezpečia v uliciach  a 

zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Je využívaný nielen na 

represiu, ale hlavne na prevenciu, nakoľko už len samotné zverejnenie informácie o 

skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, odrádza potenciálnych 

páchateľov od realizácie protiprávnych konaní a v neposlednom rade slúži ako kvalitný 

prostriedok v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí pre potreby prípadného 

krízového riadenia. V súčasnej dobe MsP disponuje a využíva k plneniu úloh 37 kamier s 83 

pohľadmi. Občania aj návštevníci mesta sú informovaní v zmysle zákona o skutočnosti, že 

príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom MsP a to v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Výstupy z kamier 

slúžia len pre služobné účely v rámci objasňovania protiprávneho konania a ďalšie konkrétne 

výstupy sú poskytované len orgánom činným v trestnom konaní na základe ich písomnej 

žiadosti.  Pre potreby OR PZ a OO PZ v Kežmarku bolo za hodnotené obdobie roka 

poskytnutých 58 záznamov na nosičoch dát pre potreby trestných konaní, ku ktorým došlo na 

teritóriu mesta. Ďalej v rámci výkonu služby MsP využíva podľa aktuálnych potrieb prenosný 

kamerový systém, ako aj mobilný kamerový systém, ktorý je nainštalovaný v služobnom 

motorovom vozidle.  

Za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 bolo prostredníctvom mestského 

kamerového systému zistených celkom 417 protiprávnych konaní.  

 Zámerom mestskej polície v ďalšom období je inštalácia kamier aj v ďalších častiach 

mesta, nakoľko zo skúseností z praxe môžeme konštatovať, že dohľad nad verejným 

poriadkom prostredníctvom kamier výrazne napomáha predchádzaniu protispoločenskej 

činnosti. 

 

     7. Pult centrálnej ochrany 

 

 Pult centrálnej ochrany ( ďalej len „ PCO “ ) MsP  Kežmarok bol zriadený v súlade so 

zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a slúži v prvom rade na osobnú 

ochranu, ako aj na ochranu majetku obce a jej obyvateľov pred poškodením, zničením, stratou 

alebo zneužitím. K 31. 12. 2021 bolo na PCO MsP napojených spolu 79 objektov, z ktorých je 

11 objektov patriacich mestu Kežmarok. Za obdobie roka 2021 vykonali príslušníci MsP 614 

krát výjazd na kontrolu isteného objektu. V sledovanom období ani v jednom prípade nedošlo 

k protiprávnemu konaniu a nebolo teda potrebné zasahovať proti prípadným páchateľom  
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protiprávnej činnosti na strážených objektoch, čo dokazuje opodstatnenosť a kvalitu stráženia 

jednotlivých objektov. Dôvody signalizácie poplachu a výjazdu hliadok MsP boli prevažne z 

dôvodu rôznych porúch signalizačných zariadení, výpadkov resp. prerušení dodávok 

elektrického prúdu, rôznych poveternostných výkyvov, pri nesprávnom zadaní kódu novými 

zamestnancami a pod. 

 

      8. Použitie donucovacích prostriedkov 

  

 Za hodnotené obdobie roka 2021 príslušníci MsP  počas priameho výkonu služby na 

teritóriu mesta Kežmarok aplikovali v 456 prípadoch použitie donucovacích prostriedkov 

uvedených v § 13 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. V 3 prípadoch sa 

jednalo o použitie hmatov a chvatov sebaobrany, kde predmetné použitie donucovacích 

prostriedkov voči osobám, ktoré sa dopustili protiprávneho konania, bolo vyhodnotené 

náčelníkom mestskej polície ako opodstatnené a použitie bolo vykonané a zrealizované v 

súlade s § 13 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. 

 V 453 prípadoch bolo použitie donucovacích prostriedkov v súlade so zákonom 

realizované aplikovaním technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla 

(blokovacie zariadenie). 

 

     9. Vozový park mestskej polície 

 

V roku 2021 počas výkonu služby využívala MsP 2 osobné motorové vozidlá a to 

Hyundai i35 a Škodu Octávia Combi. Dňa 26. októbra 2021 bol slávnostne odovzdaný do 

užívania MsP elektromobil zn. Škoda ENIAQ, ktorý je využívaný v priamom výkone služby 

MsP. V mesiaci december začal proces k vyradeniu a odpredaju motorového vozidla Hyundai 

i35, ktorý bude vyradený v priebehu roka 2022.           

 

      10. Žiadosti o informácie 

 

Za hodnotené obdobie roka 2021 bola prijatá a vybavená 1 žiadosť o informácie podľa 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

    

      11. Strelecká a odborná príprava príslušníkov MsP 

 

Dňa 12. novembra 2021 v rámci služobnej prípravy absolvovali všetci príslušníci 

mestskej polície „ Kurz prvej pomoci “ a zároveň všetci príslušníci vyhoveli v skúške 

z poskytovania prvej pomoci.  

V období od 05. 10. do 26. 10. 2021 sa na základe pokynu náčelníka MsP č. 4/2021 

uskutočnili previerky zo streleckej prípravy príslušníkov MsP. Uvedených previerok sa 

zúčastnili všetci príslušníci MsP.  
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V mesiaci november 2021 sa na základe pokynu náčelníka č. 3/2021 uskutočnili 

previerky z odbornej prípravy príslušníkov MsP, ktoré absolvovali všetci príslušníci MsP. 

Skúške z odbornej prípravy vyhovelo 17 príslušníkov mestskej polície a 1 príslušník 

nevyhovel. Tento následne absolvoval opakovanú skúšku, v ktorej vyhovel.   

 

     12. Úsek kontrolnej činnosti 

 

 Kontrolná činnosť bola počas hodnoteného obdobia zameraná predovšetkým na 

plnenie pracovných úloh a povinností, na efektívne využívanie fondu pracovného času, 

ustrojenosť a výstroj hliadok MsP, požívanie návykových látok a alkoholu pred a počas 

výkonu služby. Činnosť hliadok MsP bola kontrolovaná aj prostredníctvom kamerového 

systému ako aj prostredníctvom systému „ Commander “, určeného na monitorovanie pohybu 

motorových vozidiel.   

V sledovanom období roka 2021 nebola na činnosť príslušníkov MsP prijatá žiadna 

sťažnosť. V troch prípadoch bol na príslušníkov MsP prijatý podnet v súvislosti s ich 

postupom pri plnení úloh mestskej polície, ktorý bol následne riešený v rámci kompetencie 

náčelníka mestskej polície. 

 

     13. Záver 

 

 Rok 2021 bol pre Mestskú políciu Kežmarok výnimočný tým,  že oslávila 30. výročie 

jej vzniku a teda, že už jubilejných 30. rokov vykonáva činnosť v prospech obyvateľov 

a návštevníkov mesta.  Môžeme konštatovať že činnosť Mestskej polície Kežmarok a výkon 

služby jej príslušníkov v hodnotenom období bol vykonávaný v súlade s Ústavou SR, so 

zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a smeroval tak k ochrane 

života, zdravia a majetku obyvateľov mesta Kežmarok, ako aj iných občanov nachádzajúcich 

sa na jeho teritóriu. Počas roka 2021 sa činnosť MsP orientovala na výkon služby najmä v 

lokalitách s najčastejším výskytom protispoločenskej činnosti s cieľom jej eliminácie. 

Zvýšenú pozornosť príslušníci MsP venovali ochrane životného prostredia, čistote a hygiene v 

uliciach mesta. Prioritné oblasti pôsobenia MsP boli vymedzené charakterom konkrétnej časti. 

Za veľmi dôležitú považujeme osobnú participáciu občanov na správe vecí verejných, ktorá je 

v mnohých prípadoch nevyhnutná. Aj preto si dovoľujeme aj touto cestou poďakovať 

občanom mesta za podnety, postrehy, návrhy a iné informácie súvisiace so zabezpečovaním 

verejného poriadku v meste. Celoročné pracovné nasadenie MsP aj v roku 2021 výrazne 

zasiahla pandémia koronavírusu COVID-19, kedy príslušníci MsP zodpovedne plnili úlohy 

často krát v náročných podmienkach.  

Mesto Kežmarok vrátane mestskej polície má neustály záujem zvyšovať celkovú 

bezpečnosť svojich obyvateľov a návštevníkov mesta. Aj z toho dôvodu v roku 2022 

plánujeme v rámci projektu „ Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok “ výrazné 

zmeny v mestskom kamerovom systéme, kde plánujeme rozšírenie počtu kamier na teritóriu 

mesta a modernizáciu mestského kamerového systému na operačnom stredisku našej mestskej 

polície.  
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I. 

Prehľad štatistických údajov o činnosti Mestskej polície 

 Kežmarok za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 
 

a/  Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na 

odbornú prípravu príslušníka obecnej polície :  V roku 2021 neabsolvoval odbornú 

prípravu žiadny príslušník MsP.  

 

            b/   Prevažujúce predmety sťažnosti na príslušníkov MsP – V roku 2021 nebola  

zaznamenaná sťažnosť na príslušníka MsP.   

 

c/ Plnenie úloh MsP pri mimoriadnych udalostiach : V roku 2021 v meste 

Kežmarok k mimoriadnej udalosti nedošlo. Boli plnené úlohy počas núdzového stavu 

v súvislosti s pandémiou COVID – 19, kde v súvislosti s uvedenou situáciou príslušníci MsP 

zabezpečovali zvýšeným výkonom služby plnenie úloh, ktoré pre MsP vyplynuli zo zasadnutí 

Krízového štábu mesta Kežmarok, kde počas výkonu služby nedošlo k narušeniu verejného 

poriadku.     

 

d/  Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní VP : V roku 2021 MsP zabezpečovala 

verejný poriadok počas rôznych akcií a podujatí, kde počet akcií a podujatí ako aj samotné 

plnenie úloh bolo v značnej miere ovplyvnené stavom a vývojom epidemiologickej situácie 

v súvislosti s pandémiou COVID – 19.  

Odchyt  zvierat v roku 2021 realizovalo  7  príslušníkov  MsP, odborne spôsobilých na 

odchyt /odborný kurz na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach/. V roku 

2021 bolo na území mesta odchytených celkom 74 túlavých zvierat – z toho 67 psov a 7 

mačiek, z ktorých časť bola vrátená majiteľom / na základe prečítania čipu, resp. opoznania 

občanmi/ a časť bola  umiestnená  do útulku.  

 

e/  Plnenie úloh MsP pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných 

návykových látok osobou maloletou alebo mladistvou :  Na základe dohody o spolupráci 

týkajúcej sa kontroly podávania alkoholu maloletým, mladistvým  a záškoláctvo, boli v roku 

2021 v súčinnosti s OO PZ Kežmarok vykonávané preventívno - bezpečnostné akcie v 

jednotlivých reštauračných a pohostinských zariadeniach, v celkovom  počte 3. 

V hodnotenom období bolo opakovane skontrolovaných 6 prevádzok zameraných na 

podávanie a konzumáciu alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Tieto 

kontroly boli vykonávané v rámci priameho výkonu hliadkovej služby ako aj vykonaním 

vlastných preventívno – bezpečnostných akcií. Počas výkonu týchto kontrol bolo v 3 

prípadoch zistené požívanie alkoholických nápojov maloletými a v 5 prípadoch  mladistvými 

osobami. Celkom bolo skontrolovaných 21 osôb,  ktoré  boli podrobené dychovým skúškam.  

 

f/  Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní VP v meste :  MsP zabezpečuje VP pri 

všetkých kultúrnych,  telovýchovných, športových a iných podujatiach.  Celkom v roku 2021 

bolo zabezpečovaných 11 podujatí. 

 

10/16 



           g/   Stručný opis spolupráce MsP s inými orgánmi: Spolupráca MsP s inými 

orgánmi je na dobrej úrovni. MsP spolupracuje s OO PZ Kežmarok, ODI OR PZ Kežmarok, 

ÚPSVaR Kežmarok, Okresným úradom Kežmarok s Hasičským a záchranným zborom 

Kežmarok, Rýchlou záchrannou službou resp. Rýchlou zdravotníckou pomocou, Okresnou 

prokuratúrou, ako aj oddeleniami mestského úradu a ďalšími inštitúciami a organizáciami Ad 

hoc. 

 

h/   Názov a stručný opis preventívneho projektu alebo iných preventívnych 

aktivít :  Činnosť na úseku prevencie bola v roku 2021 ovplyvnená opatreniami v súvislosti 

s pandémiou COVID 19, kde nebolo možné realizovať pripravené projekty a prednášky. V 3 

prípadoch boli realizované ukážky práce a činnosti mestskej polície s účasťou 110 žiakov 

materských škôl. Pred sviatkom Pamiatky všetkých svätých boli pred kostolmi po ukončení 

omší rozdávané reflexné prvky starším občanom, zamerané na ochranu chodcov za zníženej 

viditeľnosti a magnetky, ktoré obsahovali rady na zabezpečenie bezpečnosti seniorov.    

 

             i/  Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh MsP :  
MsP disponuje dvoma motorovými vozidlami a to :  elektromobil Škoda Eniaq a Škoda  

Octávia 3 Combi. 

 

 j/  Počet, druh a typ výzbroje:    Pri plnení úloh MsP používa krátke guľové  zbrane,             

                                                                   Druh - pištoľ samonabíjacia -  

      Typ - Browning  9 mm,  

      Počet - 9 ks 

      Typ - Glock 9 mm 

      Počet - 12 ks 

      Typ - Browning 6,35 

      Počet - 1 ks 

Druh - pištoľ automatická 

      Typ - Luger 9 mm 

      Počet - 3 ks  

      Druh - narkotizačná zbraň 

                Typ - vzduchová 

      Počet - 1 ks 

Na Mestskej polícií Kežmarok je používaná aj malokalibrová pištoľ 1 ks (na cvičnú 

streľbu) a narkotizačná puška Atomvet A13 – 1 ks – na odchyt  zvierat.  

 Celkový počet zbraní používaných príslušníkmi MsP :   28 ks. 

 

 k/  Druh a stručný opis výstrojných súčiastok, používaných príslušníkmi MsP, 

schválených VZN :  Činnosť na tomto úseku upravuje VZN č. 24/2015 – o ďalších 

výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v Kežmarku. 

V rámci plnenia úloh MsP používa najmä tieto výstrojné súčiastky : puzdro na pištoľ, 

puzdro na zásobník, puzdrá na donucovacie prostriedky, kanady letné a zimné, topánky letné  
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a zimné, termoprádlo, maskáčová súprava /bunda, nohavice, čiapka/,  rukavice kožené, 

košeľa s krátkym a  dlhým rukávom,  tričko, brigadírka,  baret, kravata, poltopánky,  nohavice 

letné, zimné, sveter, vesta, mikina, reflexné bundy, reflexné vesty, cyklistické prilby, slnečné 

okuliare a. i. 

 

l/  Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných MsP : MsP používa 

rádiostanice zn. KENWOOD, MOTOROLA GP-300, digitálne záznamové zariadenie 

telefonických hovorov, ďalekohľady, GPS merač, mestský kamerový systém, fotoaparáty, 

mobilné telefóny,  čítačku čipov a. i.  

 

m/  Využívanie chránenej dielne, alebo pracoviska :  Chránená dielňa ani 

pracovisko nie sú na MsP zriadené. 

 

n/  Počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov, 

počet kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním :  V meste Kežmarok  v roku 

2019 pribudol kamerový systém Avigilon. V súčasnej dobe je pripojených 37 kamier s 83 

pohľadmi, nakoľko časť kamier je multidome s pohľadmi 360 stupňov, pribudli dve kamery 

na rozpoznávanie a čítanie TEČ.  

 

o/  Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov používaných príslušníkmi MsP, pri plnení úloh MsP, celkový počet 

pripojených objektov, počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda v súvislosti 

s narušením objektu : Ochrana majetku občanov mesta je zabezpečovaná prostredníctvom 

pultu centrálnej ochrany zn. NAM + GENOVA. Celkový počet objektov pripojených na PCO  

je 79. V hodnotenom období nedošlo k narušeniu objektu a ani v súvislosti s narušeným 

objektom nebola obmedzená osobná sloboda žiadnej osobe. 

 

p/  Počet služobných psov  používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh MsP 

a zabezpečenie ich výcviku :  v súčasnej dobe MsP Kežmarok nevyužíva k plneniu úloh 

služobného psa.  

 

r/   Zoznam VZN mesta,  upravujúcich činnosť  MsP :   

1. VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície v znení VZN č. 6/2015 (úplné znenie). 

2. VZN č. 24/2015 – o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície  

Kežmarok. 

 

s /   Zoznam VZN mesta, ktorých dodržiavanie MsP kontroluje : 

 

1. VZN č. 3/2001 o odpadoch. 

2. VZN č. 5/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území  

    mesta Kežmarok.                                                  

3. VZN č. 8/2010 o udržiavaní čistoty, ochrane zelene a údržby verejných priestranstiev na  

    území mesta  a verejného poriadku. 
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4. VZN č. 5/2014 o vylepovaní volebných plagátov na území mesta Kežmarok. 

5. VZN č. 7/2014 o miestnych daniach. 

6. VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových  

    miestach na území mesta Kežmarok. 

7. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na  

    území mesta  Kežmarok. 

8. VZN č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie   

     motorových vozidiel. 

9. VZN č. 10/2019, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie.     

   alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach  

   na území mesta Kežmarok . 

 

          t/ Iné okolnosti súvisiace s činnosťou MsP :   

Doručovanie zásielok súdov v roku 2021 bolo realizované v počte 52 a v 237 

prípadoch boli vypracované charakteristiky na osoby  na základe dožiadaní OR PZ Kežmarok 

resp. Okresného súdu Kežmarok.   
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II. 
Výkaz štatistických údajov o činnosti Mestskej polície  Kežmarok za 

obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 

 
I. Počet príslušníkov mestskej polície 

 

 1 Plánovaný počet 18 

1a Skutočný počet 18 

 2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 1 

 3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 0 

 4 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za 

spáchanie úmyselného trestného činu 

0 

 5  Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov 

18 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície 

 

 1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície       0 

 2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície       0 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície 

 

 1 Počet vykonaných zákrokov      101 

 2 Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a Z toho neoprávnených 0 

 3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 

 4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 456 

4a Z toho neoprávnených 0 

 5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval 

0 

 6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval (do 24 hod.) 

0 

 7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 

 8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby 

(do 24 hod.) 

0 

 9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 

10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície 

alebo v súvislosti s ich plnením) 

0 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 



IV.  Činnosť pri plnení úloh mestskej polície 

 

 1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

mestskej polície 

1 

 2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 5 

 3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 4 

 4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

 5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

 6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
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III. 

 
Grafický prehľad vybraných štatistických údajov o činnosti 

Mestskej polície Kežmarok  

za obdobie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 

 
 

 
 

* Vybrané druhy zistených protiprávnych konaní : 

 

        -  zákon o chove a držaní psov - Zákon č. 282/2002 Z.z.  - § 7  

                  ( voľný pohyb psov zakázaný, vstup so psom zakázaný 

                     znečisťovanie verejných priestranstiev výkalmi a i.. ) 

 

       - kamerový systém - priestupky riešené v blokovom konaní, prípadne odstúpené  

         iným štátnym orgánom 

 

       - zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - Zákon č. 219/1996  

         Z.z.- §2 

 

       - zákon o ochrane nefajčiarov - Zákon č. 377/2004 Z.z.  - § 7 
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* Výška sumy za priestupky v blokovom konaní v danom roku 

 

 

 

  
 

 

* Zistené priestupky v danom roku vlastnou činnosťou a oznámené na útvar MsP  
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 -  § 47-48  - priestupky proti verejnému poriadku 

* -  § 49     - priestupky proti občianskému spolunažívaniu 

 -  § 50     - priestupky proti majetku 

 -  § 22     - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

 -  VZN      - všeobecné záväzné nariadenia mesta Kežmarok 

 -  Iné     - priestupky podľa Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, iné právne predpisy. 
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* Spôsob riešenia priestupkov v danom roku 

 

 
 

 

 

* Priestupky podľa jednotlivých mesiacov v danom roku 
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* Priestupky podľa jednotlivých dní v danom roku 

 

 

 
 

 

   

 

* Spolupráca s inými štátnymi orgánmi 
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1. Žiadosť Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  

 o súhlas s dočasným pozastavením nevykonávaných činností 
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 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

 primátor mesta   

                    

                                                                           

                      

  



  
 

         
             M E S T O    K E Ž M A R O K 
 

 

Dôvodová správa: 

 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. doručila Mestu Kežmarok žiadosť 

o súhlas s dočasným pozastavením nevykonávaných činností, ktoré sú zapísané v rozhodnutí  

č. 07935/2020/OZ-KOK Prešovského samosprávneho kraja, na dobu jedného roka. 

Žiadosť nemocnice a doplnenie žiadosti s odôvodnením pozastavenia činností tvoria prílohu 

tohto materiálu. 

 

Návrh na prerokovanie zrušenia nevykonávaných činností bol predložený na zasadnutí správnej 

rady nemocnice konanej dňa 20.12.2021. Správna rada nesúhlasila so zrušením 

nevykonávaných činností a navrhla tieto činnosti dočasne pozastaviť.  

 

Na základe článku 6 odsek 2 písm. n) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra  Kežmarku správna rada schvaľuje zníženie rozsahu poskytovaných činností po 

predchádzajúcom súhlase mestského zastupiteľstva. 

 

Na základe vyššie uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na udelenie 

súhlasu s dočasným pozastavením nevykonávaných činností Nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku n.o.  na dobu jedného roka. 

 

 

Návrh na uznesenie 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ú h l a s í  

 

s dočasným pozastavením nevykonávaných činností Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o., ktoré sú zapísané v rozhodnutí č. 07935/2020/OZ-KOK Prešovského 

samosprávneho kraja, na dobu jedného roka: 

 
 

 IdZZ NS názov  Poznámka  

1. 67-37886436-A0013 Gynekológia a pôrodníctvo – antisterilná 

ambulancia  

Nevykazujeme činnosť od 1.6.2018 

2. 67-37886436-A0030 Pediatrická nefrológia  Nevykazujeme činnosť od 1.3.2020 

3. N34535014201 Otorinolaryngológia-ORL ambulancia  Nevykazujeme činnosť  

       Ústavná starostlivosť v odbore  Pozn.  

4. Chirurgia   8 lôžok  

5. Úrazová chirurgia  4 lôžka 

6.  Plastická chirurgia  4 lôžka  

      Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť   

7. 67-37886436-A0014 Chirurgia – chirurgická príjmová ambulancia  

8.  67-37886436-A0005 Ambulancia vnútorného lekárstva 

SNP 1, 061 01  Spišská Stará Ves 

nevykazujeme činnosť od 1.3.2020 
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              M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 

Dôvodová správa: 

 

Mestské zastupiteľstvo 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, a to na návrh primátora mesta.   

 

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

stanovuje pre vedúceho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, určité 

obmedzenia týkajúce sa členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a obmedzenie výkonu 

podnikateľskej činnosti a inej zárobkovej činnosti.  

 

Podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov vedúci zamestnanec, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho 

orgánu u zamestnávateľa, ktorým je právnická osoba zriadená mestom, nesmie podnikať 

alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo 

dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Zákaz 

členstva v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb sa nevzťahuje 

na tohto vedúceho zamestnanca, ak je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného 

orgánu právnickej osoby zamestnávateľom a ak takáto činnosť vyplýva z výkonu jeho práce; 

tento vedúci zamestnanec nemôže od príslušnej právnickej osoby poberať odmenu, iný príjem 

alebo ďalšiu výhodu. 

 

V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami právnych predpisov 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    

 

v y m e n ú v a  

 

za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, IČO: 00 352 179, so 

sídlom Starý trh 485/46, 060 01 Kežmarok, JUDr. Dušana Modranského, nar. ..... , r.č. 

....., trvale bytom: ..... , s účinnosťou od 01.03.2022 
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Dôvodová správa: 
 

Obchodná spoločnosť, ktorá je v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) právnickou 

osobou založenou za účelom podnikania, koná štatutárnym orgánom. Ak touto 

obchodnou spoločnosťou je spoločnosť s ručením obmedzeným, tak jej štatutárnym 

orgánom je jeden alebo viac konateľov. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v 

mene spoločnosti každý z nich samostatne, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. 

  

Zakladateľská listina spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. určuje, že spoločnosť má 

dvoch konateľov, ktorí v súlade s ustanovením čl. 8 ods. 5 konajú v mene spoločnosti 

spoločne a to tak, že písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú 

konatelia spoločne s tým, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu 

spoločnosti pripoja svoj podpis podľa podpisového vzoru. 

 

Dňa 08.02.2022 doručila konateľka spoločnosti Ing. Eva Kelbelová list, ktorým sa 

vzdala tejto funkcie ku dňu jeho doručenia. Z tohto dôvodu je potrebné vymenovanie  

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  

 

b e r i e    n a    v e d o m i e 

 

vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011, 

Ing. Evy Kelbelovej, nar. .............., rod. č.: ................., trvale bytom:  

..........................................., ku dňu 08.02.2022 

 

a   

 

s c h v a ľ u j e   

 

zástupcu Mesta Kežmarok Ing. Danu Meriačovú, nar. ................., rod.č. 

............................, trvale bytom ..............................................., do funkcie konateľa 

spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011. 
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Dôvodová správa:  

Džadoň Pavol, bytom Kostolné námestie 10B, 060 01 Kežmarok, požiadal o zriadenie vecného 

bremena k umiestneniu skrinky HUP a uloženiu odberného plynového zariadenia k stavbe 

„Rodinný dom č. 2571/10B“, ktoré sú navrhované na pozemku vo vlastníctve Mesta Kežmarok, 

a to: 

- parc. KN-C č. 3224/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4289 m2, evidovaného na LV    

č. 1, k. ú. Kežmarok.  

  Vzhľadom na stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 5.11.2021, č. ORMaV 

26013/2021: 

   „Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26.11.2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 1.6.2020 je pozemku C KN parc.č. 3224/1, k.ú. 

Kežmarok určené funkčné využitie ostatné obslužné mestské komunikácie funkčnej triedy C-2 

a C-3. Umiestnenie plynových a elektrických zariadení na pozemku vo vlastníctve mesta aj 

vzhľadom na pripravovanú rekonštrukciu Kostolného námestia oddelenie RMaV neodporúča. 

Umiestnenie zariadení je možné na hranici pozemku vo vlastníctve (resp. spoluvlastníctve) 

žiadateľa tak, aby boli prípustné z verejného priestranstva.“, 

Mesto Kežmarok nesúhlasilo s umiestnením skrinky HUP na pozemku parc. KN-C č. 3224/1, 

k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok a žiadalo o doloženie novej situácie 

s umiestnením skrinky HUP na pozemku žiadateľa. Na základe zaslanej prerobenej situácie je 

uloženie odberného plynového zariadenia navrhované na pozemku vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to: 

- parc. KN-C č. 3224/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4289 m2, evidovaného na LV    

č. 1, k. ú. Kežmarok a skrinka HUP bude umiestnená na pozemku žiadateľa parc. KN-C č. 

355/5, v súlade so stanoviskom ORMaV.  

 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb, zo dňa 27.01.2022: 
Komisia súhlasí so zriadením vecného bremena na plynové zariadenie a odberné elektrické zariadenie. 
 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva, zo dňa 27.1.2022:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena 

k uloženiu odberného plynového zariadenia k stavbe „Rodinný dom č. 2571/10B“ podľa 

predloženého návrhu pre Pavla Džadoňa, bytom Kostolné námestie 10B, 060 01 Kežmarok, za 

cenu stanovenú znaleckým posudkom.  

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec 

Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-C č. 3224/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4289 m2,  
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spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena: 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – plynovej prípojky k stavbe „Rodinný 

dom č. 2571/10B“, na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, pri  umiestnení,  

prevádzke, údržbe a opravách plynovej prípojky a jej príslušenstva v rozsahu ochranného 

pásma podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. 

 

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech oprávnených z vecného 

bremena Pavla Džadoňa a manželky Dariny Džadoňovej, obaja bytom Kostolné námestie 

2571/10B, 060 01 Kežmarok, ako bezpodielových spoluvlastníkov pozemku parc. KN-C č. 

355/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, v katastrálnom území Kežmarok, 

zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 6014, 

v rozsahu geometrického plánu na porealizačné zameranie inžinierskych sietí s ich ochranným 

pásmom na slúžiacom pozemku, ktorý dajú po jej realizácii vypracovať na svoje náklady 

oprávnení z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, ktorý  

dajú vypracovať na svoje náklady oprávnení z vecného bremena. 

Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného 

bremena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

14.1./4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



  

  

 M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

14.1./5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozemok vo vlastníctve 

Pavla Džadoňa 

a Dariny Džadoňovej 

KN-C č. 355/5 

Pozemok vo 

vlastníctve Mesta 

Kežmarok  

KN-C č. 3224/1 

3224/1 



  

  

 M E S T O    K E Ž M A R O K 

 
 

14.1./6 

 

 

 
 

                                 

Pozemok vo 

vlastníctve Mesta 

Kežmarok  

KN-C č. 3224/1 

Pozemok vo vlastníctve 

Pavla Džadoňa 

a Dariny Džadoňovej 

KN-C č. 355/5 

3224/1 

Pozemok vo 

vlastníctve Mesta 

Kežmarok  

KN-C č. 3224/1 

Pozemok vo vlastníctve 

Pavla Džadoňa 

a Dariny Džadoňovej 

KN-C č. 355/5 



    

                                                                   

             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: 24.02.2022 
 

 

K bodu programu: 14.2. 

Názov materiálu: Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie 

inžinierskych sietí na častiach pozemkov v k. ú. Kežmarok  

v prospech MUDr. Evy Brodanskej, Nábrežná 2, 060 01 

Kežmarok 

 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová  správa 

2. Návrh na uznesenie 

 
 

Potrebné k schváleniu: 
 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov  

 

 

Počet strán materiálu: 

 

Prílohy k ZM: 

 

 

3 

 

4 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

  

Mgr. Iveta Mazureková 

vedúca oddelenia 

 

                                 

                              

 



  

  

 M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

14.2./2 
 

Dôvodová správa: 

MUDr. Brodanská Eva, bytom Nábrežná 2, 060 01 Kežmarok, požiadala o zriadenie vecného 

bremena k uloženiu inžinierskych sietí pripojovacieho plynovodu, kanalizačnej prípojky 

a vodovodnej prípojky k stavbe „RD Brodanskí“, ktoré sú navrhované na pozemkoch vo 

vlastníctve Mesta Kežmarok, a to: 

-  parc. KN-E č. 859/1, trvalý trávny porast o výmere 367 m2  

- parc. KN-E č. 859/2, trvalý trávny porast o výmere 607 m2, evidovaných na LV 1, k. ú. 

Kežmarok.  

 

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 21.01.2022, č. ORMaV 2440-

5/2022: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26.11.2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 1.6.2020 je pozemku E KN parc.č. 859/1, k.ú. 

Kežmarok určené funkčné využitie ostatné obslužné miestne komunikácie funkčnej triedy C-2 

a C-3 a pozemku E KN parc.č. 859/2 funkčné využitie čiastočne plochy bytových domov 

a čiastočne ostatné obslužné miestne komunikácie funkčnej triedy C-2 a C-3. Pozemku C KN 

parc. č. 1378, k.ú. Kežmarok je určené funkčné využitie plochy rodinných domov. 

K uloženiu podzemných vedení a zariadeniu vecného bremena na pozemkoch E KN 859/1 

a 859/2 nemá oddelenie RMaV námietky za podmienky, že šachty, HUP, DRZ a merače budú 

umiestnené na pozemku žiadateľky. 

 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb, zo dňa 27.01.2022: 
Komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na uvedených parcelách 

za účelom uloženia plynovej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva, zo dňa 27.1.2022:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena 

k uloženiu inžinierskych sietí pripojovacieho plynovodu, kanalizačnej prípojky a vodovodnej 

prípojky k stavbe „RD Brodanskí“ podľa predloženého návrhu pre MUDr. Brodanská Eva, 

bytom Nábrežná 2, 060 01 Kežmarok, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec 

Kežmarok, zapísané na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 

č. 1, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-E č. 859/1, trvalý trávny porast o výmere 367 m2  

- parc. KN-E č. 859/2, trvalý trávny porast o výmere 607 m2, 

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena: 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - pripojovacieho plynovodu, kanalizačnej 
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prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe „RD Brodanskí“, na pozemku parc. KN-C               

č. 1378, katastrálne územie Kežmarok, na slúžiacich pozemkoch, v rozsahu geometrického 

plánu na zriadenie vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, pri  

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách pripojovacieho plynovodu, kanalizačnej 

prípojky, vodovodnej prípojky a ich príslušenstva v rozsahu ochranného pásma 

podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. 

 

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného 

bremena MUDr. Brodanskej Evy, bytom Nábrežná 2, 060 01 Kežmarok, ako vlastníčky 

pozemku parc. KN-C č. 1378, záhrady o výmere 866 m2, v katastrálnom území Kežmarok, 

zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2182, 

v rozsahu geometrického plánu na porealizačné zameranie inžinierskych sietí s ich ochranným 

pásmom na dotknutých pozemkoch, ktorý dá po jej realizácii vypracovať na svoje náklady 

oprávnený z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, ktorý  

dá po realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.  

Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného 

bremena.  
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Dôvodová správa:  

Spoločnosť MIROND, spol. s r.o. Kežmarok, IČO: 31 733 433, Nad traťou 1, 060 01 

Kežmarok, požiadala o zriadenie vecného bremena na SO 02 Odberné elektrické zariadenie, 

k stavbe „Mäsovýroba MIROND Kežmarok, Nad Traťou 2090, parc. KN-C č. 2288/1“, ktorého 

časť je navrhovaná na pozemku vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to: 

- parc. KN-E č. 6697/3, ostatná plocha o výmere 20 809 m2, evidovaného na LV č. 1, k. ú. 

Kežmarok. 

 

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 1.2.2022: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26.11.2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 1.6.2020 je pozemku E KN parc.č. 6697/3 (súčasť 

pozemku C KN parc. č. 2280/50), k.ú. Kežmarok v časti navrhovaného uloženia hlavného 

prívodu podľa predloženej projektovej dokumentácie určené funkčné využitie plochy 

občianskej vybavenosti. 

K uloženiu podzemného vedenia a zariadeniu vecného bremena na pozemku E KN 6697/3 

podľa predloženej projektovej dokumentácie stavby „Mäsovýroba MIROND Kežmarok, Nad  

traťou 2090, parc. KN-C č. 2288/1“nemá oddelenie RMaV námietky. 

 

Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb, zo dňa 27.01.2022:  
Komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy o zriadení budúceho vecného bremena na uloženie elektrickej 

prípojky. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva, zo dňa 27.1.2022:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného bremena 

na SO 02 Odberné elektrické zariadenie, k stavbe „Mäsovýroba MIROND Kežmarok, Nad 

Traťou 2090, parc. KN-C č. 2288/1“ podľa predloženého návrhu pre MIROND, spol. s r.o. 

Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, za cenu stanovenú znaleckým posudkom.  
 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec 

Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-E č. 6697/3, ostatná plocha o výmere 20 809 m2,  

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena: 

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie, k stavbe „Mäsovýroba 

MIROND Kežmarok, Nad Traťou 2090, parc. KN-C č. 2288/1“, na slúžiacom pozemku 

v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách elektrickej prípojky a jej príslušenstva 
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v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. 

 

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného z vecného 

bremena spoločnosti MIROND, spol. s r.o. Kežmarok, IČO: 31 733 433, Nad traťou 1, 060 01 

Kežmarok, ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 2288/4, zastavaná plocha a nádvorie                   

o výmere 22 m2, v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, 

katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3504, v rozsahu geometrického plánu na 

porealizačné zameranie inžinierskej siete s jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku, 

ktorý dá po jej realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, ktorý  

dá po realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.  

Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného 

bremena.  
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Dôvodová správa:  

Spoločnosť S-DRINK, s. r. o., Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 455 822 požiadala 

Mesto Kežmarok o zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych 

sietí, a to plynovej a vodovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie na častiach pozemkov 

v katastrálnom území Kežmarok pre IBV „14 samostatne stojacich rodinných domov“ na 

Kamennej bani v Kežmarku. Uloženie inžinierskych sietí je navrhované na častiach 

pozemkov vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to parc. č.   

KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 2430                     

a parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m
2
, parc. č. KN-C 3329/17, ostatná 

plocha o výmere 598 m
2
, parc. č. KN-C 3329/20, ostatná plocha o výmere 67 m

2
 a parc. č. 

KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m
2 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie 

inžinierskej siete s jej ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch, ktorý dá po realizácii 

stavby vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena. 

 

Stanovisko zo dňa 10. 12. 2021 č. ORMaV 29176/2021 Oddelenia rozvoja mesta                              

a výstavby: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie je pozemku parc. č. KN-C 3329/17,                     

k. ú. Kežmarok určené funkčné využitie čiastočne ako plochy sídelnej zelene a čiastočne ako 

ostatné obslužné mestské komunikácie funkčnej triedy C-2 a C-3, pozemok sa nachádza 

v ochrannom pásme cintorína, pozemku parc. č. KN-C 3296/167 čiastočne ako plochy 

sídelnej zelene, čiastočne ako plochy rodinných domov a čiastočne ako obslužné mestské 

komunikácie funkčnej triedy C-2 a C-3, pozemku parc. č. KN-C 8387 ako ostatné obslužné 

mestské komunikácie funkčnej triedy C-2 a C-3, pozemku parc. č. KN-E 6638/2 čiastočne 

ako plochy sídelnej zelene a čiastočne ako ostatné obslužné mestské komunikácie funkčnej 

triedy C-2 a C-3 a pozemku parc. č. KN-C 3296/1 ako ostatné obslužné mestské komunikácie 

funkčnej triedy C-2 a C-3. 

K zriadeniu vecných bremien na uloženie podzemných vedení – plyn, vodovod, splašková 

kanalizácia podľa projektovej dokumentácie stavby „14 samostatne stojacich rodinných 

domov“ na Kamennej bani v Kežmarku s upravenou komunikáciou, nemá oddelenie RMaV 

z územnoplánovacieho hľadiska námietky. Zámer výstavby miestnej cesty na predmetných 

pozemkoch podľa projektovej dokumentácie stavby je v súlade s územným plánom s malými 

odchýlkami v cestnom koridore, ktoré sú spôsobené jednak odlišnosťou mierok územného 

plánu a spracovanej projektovej dokumentácie stavby, jednak tým, že projektová 

dokumentácia podrobnejšie zohľadňuje terénne pomery v území. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27. 01. 2022: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť výpožičku častí pozemkov 

za účelom vybudovania prístupovej komunikácie a zriadiť vecné bremeno na uloženie 

inžinierskych sietí, a to plynovej a vodovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie podľa 

predloženého návrhu pre spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom.  

 

Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 27. 01. 2022: 

Komisia súhlasí s výpožičkou pozemkov na vybudovanie prístupovej komunikácie                           

a s vecným bremenom na uloženie inžinierskych sietí. V rámci územného a stavebného 
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konania doriešiť vsakovanie dažďovej vody z cesty a plochy zelene tak, aby nedochádzalo                  

k ohrozeniu rodinných domov na ulici Hradný vrch a Strelnica.  

 

Návrh  na  uznesenie 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na častiach pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to: 

 parc. č. KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti   

 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m
2
,  

 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m
2
,  

 parc. č. KN-C 3329/20, ostatná plocha o výmere 67 m
2
  

 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m
2
 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti  

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to plynovej a vodovodnej prípojky 

a splaškovej kanalizácie pre IBV „14 samostatne stojacich rodinných domov“ na Kamennej 

bani v Kežmarku na slúžiacich pozemkoch v prospech spoločnosti S-DRINK, s. r. o., 

Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 455 822 s povinnosťou povinného Mesta 

Kežmarok: 

 

- strpieť uloženie inžinierskych sietí, a to plynovej a vodovodnej prípojky a splaškovej 

kanalizácie na slúžiacich  pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom 

pláne na zriadenie vecného bremena,   

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, pri umiestnení,  prevádzke,  

údržbe a opravách stavby plynovej a vodovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie 

a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie 

inžinierskej siete s jej ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch, ktorý dá po realizácii 

stavby vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena. Jednorazová odplata za 

zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, ktorý dá po realizácii stavby 

vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena. Náklady spojené s návrhom na 

vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.  
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Situácie na podklade katastrálnej mapy: 
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Zastavovacia štúdia:  „14 samostatne stojacich rodinných domov“  v lokalite Kamenná baňa  
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Dôvodová správa:  

Ing. Rastislav Krišanda, Nad traťou 1492/24, 060 01 Kežmarok požiadal o zriadenie vecných 

bremien za účelom práva vstupu, prechodu a prejazdu, práva umiestnenia vjazdu a na 

uloženie inžinierskych sietí na pozemku vo vlastníctve Mesta Kežmarok, parc. E-KN č. 4191, 

orná pôda o výmere 2342 m
2
, k. ú. Kežmarok, zapísaného na liste vlastníctva č. 1. Na základe 

stanoviska ORMaV zo dňa 17. 06. 2021, v ktorom sa uvádza, že z hľadiska územného plánu 

je zriadenie vecného premena na pozemku parc. E-KN č. 4191, k. ú. Kežmarok prípustné, 

potrebné je však predložiť geometrický plán na zriadenie vecného bremena za účelom práva 

vstupu, prechodu a prejazdu s odčlenením pozemku parc. E-KN č. 4191, na ktorej má byť 

vecné bremeno zriadené, a ktorá nie je súčasťou miestnej komunikácie Nad traťou, ho 

žiadateľ doložil k žiadosti.        

Geometrickým plánom č. 193/2021 na oddelenie pozemku parc. č. 2351/20 a určenie 

vlastníckych práv  vypracovaným ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 

Spišská Belá vznikol oddelením časti o výmere 23 m
2 

z
 
pôvodného pozemku parc. E-KN č. 

4191, orná pôda o výmere 2342 m
2
 novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 2351/20, ostatná 

plocha o výmere 23 m
2 

a
 
pozemok parc. E-KN č. 4191, orná pôda o vymere 2319 m

2
. Na 

novovytvorenom pozemku parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2
 bude 

zriadené vecné bremeno práva vstupu, prechodu a prejazdu a umiestnenia vjazdu a na 

novovytvorenom pozemku parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2 

a na 

pozemku parc. E-KN č. 4191, orná pôda o vymere 2319 m
2
 bude zriadené vecné bremeno za 

účelom umiestnenia inžinierskych sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky). Zriadenie 

predmetných vecných bremien je potrebné k vydaniu stavebného povolenia na stavbu 

„Rodinný dom – Kežmarok“. 

  

Stanovisko zo dňa 17. 06. 2021 č. ORMaV 20036/2021-Pg doplnené stanoviskom zo dňa 

16. 08. 2021 č. 22569/2021-Pg Oddelenia rozvoja mesta a výstavby po doplnení 

geometrického plánu na oddelenie pozemku: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26. 11. 2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 01. 06. 2020 je pozemok parc. E-KN č. 4191,            

k. ú. Kežmarok určený čiastočne ako plochy bytových domov a čiastočne ako plochy 

priemyslu.  

Z hľadiska územného plánu je zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku  

parc. C-KN č. 2351/20, (pôvodne časť pozemku parc. E-KN č. 4191), k. ú. Kežmarok za 

účelom prístupu k navrhovanému rodinnému domu prípustné.  

 

Stanovisko zo dňa 14. 09. 2021 č. ORMaV 23685/2021-Pg Oddelenia rozvoja mesta                  

a výstavby:  

K zriadeniu vecného bremena na pozemku parc. E-KN č. 4191, k. ú. Kežmarok za účelom 

uloženia vodovodnej prípojky nemá oddelenie RMaV námietky, (vodomernú šachtu tak, ako 

je navrhovaná v predloženej situácii, osadiť na pozemku žiadateľa). K uloženiu káblového 

NN vedenia oddelenie nemá námietky, všetky elektrické zariadenia (rozpojovacia skriňa, 

elektromerový rozvádzač...) však žiadame osadiť na pozemku žiadateľa. Uloženie plynovej 
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prípojky podľa predloženej situácie nie je riešené na pozemku mesta, na zriadenie vecného 

bremena preto nie je dôvod. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 16. 09. 2021: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného 

bremena umiestnenia a uloženie inžinierskych sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky) pre  

Ing. Rastislava Krišandu, Nad traťou 1492/24, 060 01 Kežmarok za cenu vo výške 1,50 € za 

meter dĺžky a zriadenie vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom. 

 

Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 22. 09. 2021: 

Komisia súhlasí so zriadením vecného bremena za podmienky oddelenia časti pozemku, ktorý 

bude zaťažený vecným bremenom v súvislosti s prístupom k nehnuteľnostiam žiadateľa. 

 

Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 27. 01. 2022: 

Komisia súhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí a prístupu                   

k rodinnému domu a k parkovacej ploche pri bytovom dome. 

  

N á v r h   na     u z n e s e n i e 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 
 

zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na pozemku   

- novovytvorenej parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2
, ktorý vznikol 

podľa geometrického plánu č. 193/2021 na oddelenie pozemku parc. č. 2351/20 a určenie 

vlastníckych práv, vypracovaného ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 

Spišská Belá odčlenením časti o výmere 23 m
2 

z pôvodného pozemku parc. E-KN                  

č. 4191, orná pôda o výmere 2342 m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,                            

k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu a v práve vybudovania a trvalého 

umiestnenia vjazdu (právo stavby) pre stavbu „Rodinný dom – Kežmarok“ na slúžiacom 

pozemku:  

v prospech Ing. Rastislava Krišandu, Nad traťou 1492/24, 060 01 Kežmarok za cenu 

stanovenú  znaleckým posudkom, ktorý dá vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného 

bremena.  

 

a zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na pozemkoch: 

- novovytvorenej parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2
, ktorý vznikol 

podľa geometrického plánu č. 193/2021 na oddelenie pozemku parc. č. 2351/20 a určenie 
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vlastníckych práv, vypracovaného ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 

Spišská Belá odčlenením časti o výmere 23 m
2 

z pôvodného pozemku parc. E-KN                  

č. 4191, orná pôda o výmere 2342 m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,                           

k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

- parc. E-KN č. 4191, orná pôda o výmere 2319 m
2
, ktorý vznikol podľa geometrického 

plánu č. 193/2021 na oddelenie pozemku parc. č. 2351/20 a určenie vlastníckych práv, 

vypracovaného ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá 

odčlenením novovytvorenej parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2                             

z pôvodného pozemku parc. E-KN č. 4191, orná pôda o výmere 2342 m
2
, zapísaného na 

liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 

Kežmarok, podiel 1/1, 

na umiestnenie a uloženie inžinierských sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky) pre stavbu 

„Rodinný dom – Kežmarok“ na slúžiacom pozemku:  

v prospech Ing. Rastislava Krišandu, Nad traťou 1492/24, 060 01 Kežmarok  

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierských sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky) 

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 stavieb inžinierských sietí (vodovodnej 

a elektrickej prípojky) a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou inžinierských sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky) a ich ochranným 

pásmom na slúžiacom pozemku, ktorý dá vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného 

bremena.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 €/m dĺžky vodovodnej 

prípojky a 1,50 €/m dĺžky elektrickej prípojky. Náklady spojenené s návrhom na vklad do 

katastra nehnuteľností uhradí oprávnený z vecného bremena.   
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Situácia na podklade katastrálnej mapy: 
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Situácia na podklade katastrálnej mapy: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

parc. E-KN č. 4191 novovytvorený pozemok 

parc. C-KN č. 2351/20 

Pozemok vo vlastníctve 

Ing. Krišandu, na ktorom je 

plánovaná stavba „Rodinný 

dom Kežmarok“  
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Dôvodová správa:  

Bc. Jaroslav Rybovič, Generála Štefánika 1318/32, 060 01 Kežmarok ako budúci oprávnený 

z vecného bremena má s Mestom Kežmarok ako budúcim povinným z vecného bremena 

uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 52/2020/OM za účelom 

umiestnenia inžinierskych sietí, a to elektrickej, vodovodnej a plynovej prípojky na 

pozemkoch v katastrálnom území Kežmarok parc. č. KNC 3374/9, 3374/10 a 2515. Pri 

vypracovávaní projektovej dokumentácie za účelom vydania stavebného povolenia na 

novostavbu rodinného domu v katastrálnom území Kežmarok na parc. č. KN-C 2522/1 

a 1472/3 žiadateľ zistil, že cez pozemky vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom 

území Kežmarok bude viesť aj odvodňovací kanál, a to na parc. č. KN-C 2511, 2512, 3374/10 

a 2515 a plynová prípojka, ktorá je predmetom už uzatvorenej Zmluvy o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena zasahuje aj do parc. č. KN-C 2513. Z tohto dôvodu požiadal 

o zriadenie vecného bremena na predmetných pozemkoch na tento účel.    

Zriadenie predmetných vecných bremien je potrebné k vydaniu stavebného povolenia na 

stavbu „Samostatne stojaci rodinný dom Kežmarok, Ul. Pod lesom“. 

  

Stanovisko zo dňa 20. 01. 2022 č. ORMaV 2440-3/2022 Oddelenia rozvoja mesta 

a výstavby: 

Oddelenie RMaV Mestského úradu Kežmarok k uloženiu pripojovacieho plynovodu na 

pozemku parc. č. KN-C 2513 nemá námietky.  

Umiestnenie kanalizačného potrubia na odvedenie spodnej vody s vyústením na terén na 

pozemkoch parc. č. KN-C 2511, 2512, k. ú. Kežmarok, oddelenie RMaV neodporúča. 

Vyústenie je potrebné riešiť do verejnej kanalizačnej siete. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27. 01. 2022: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie vecného 

bremena, plynovej prípojky podľa predloženého návrhu za cenu stanovenú znaleckým 

posudkom. Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zriadenie 

vecného bremena na uloženie kanalizácie na odvod spodnej vody z pozemku žiadateľa pre 

Bc. Jaroslava Ryboviča, Generála Štefánika 32, 060 01 Kežmarok. 

 

Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 27. 01. 2022: 

Komisia súhlasí so zriadením vecného bremena na vybudovanie plynovodnej prípojky                       

a nesúhlasí so zriadením vecného bremena na uloženie kanalizácie na odvod spodnej vody             

z pozemku žiadateľa. Komisia nesúhlasí s odvedením spodnej vody v zmysle predloženej 

projektovej dokumentácie. Požaduje zaústenie do kanalizácie, nie do povrchového žľabu.  
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N á v r h   na     u z n e s e n i e 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 
 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na pozemku   

- parc. č. KN-C 2513, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1890 m
2
,  

zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

na umiestnenie a uloženie inžinierských sietí, a to plynovej prípojky pre stavbu „Samostatne 

stojaci rodinný dom Kežmarok, Ul. Pod lesom“ na slúžiacom pozemku 

 

a zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na pozemkoch: 

- parc. č. KN-C 2511, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 424 m
2
   

- parc. č. KN-C 2512, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1054 m
2
  

- parc. č. KN-C 2515, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2095 m
2
 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

- parc. č. KN-C 3374/10, lesný pozemok o výmere 81 m
2
  

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

na umiestnenie a uloženie inžinierských sietí, a to odvodňovacieho kanálu pre stavbu 

„Samostatne stojaci rodinný dom Kežmarok, Ul. Pod lesom“ na slúžiacich pozemkoch 

v prospech Bc. Jaroslav Rybovič, Generála Štefánika 1318/32, 060 01 Kežmarok 

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierských sietí (plynovej prípojky 

a odvodňovacieho kanálu) 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 stavieb inžinierských sietí (plynovej 

prípojky a odvodňovacieho kanálu) a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie 

inžinierskych sietí (plynovej prípojky a odvodňovacieho kanálu) s ich ochranným pásmom na 

slúžiacich pozemkoch, ktorý dá po realizácii stavby vypracovať na svoje náklady oprávnený 

z vecného bremena. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená 

znaleckým posudkom, ktorý dá po realizácii stavby vypracovať na svoje náklady oprávnený 

z vecného bremena. Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí 

oprávnený z vecného bremena.  
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Situácia na podklade katastrálnej mapy: plynová prípojka 

 

 

Pozemky vo vlastníctve 
žiadateľa parc. č. KN-C 2522/7 

a parc. č. KN-C 2522/1   

Jestvujúci plynovod 
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Situácia z projektu: plynová prípojka 
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Situácia na podklade katastrálnej mapy: odvodňovací kanál 
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Situácia z projektu: odvodňovací kanál 

 

 
 



Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

______________________________________________________________________ 

 

                                                                           

 

Dôvodová správa: Žiadateľka je vlastníčkou rodinného domu súp. č. 1791, postavenom      

na pozemku parc. č. KN-C 2981, k.ú. Kežmarok, ul. P.J. Šafárika 17. Predmetný pozemok,   

parc. KN-C  č. 2980/3, k.ú. Kežmarok priamo susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve 

žiadateľky. K pozemku je možný prístup len cez pozemok v súkromnom vlastníctve, nevedie 

k nemu prístupová komunikácia. Ide o pozemok, o ktorý sa žiadateľka dlhodobo stará a užíva 

ho ako záhradu.  

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestu Kežmarok, aby odpredalo pozemok, parc. KN-C č. 2980/3, k.ú. Kežmarok Anne 

Brejovej, P.J. Šafárika 17, Kežmarok, za cenu vo výške 26,- eur/m2.  

 

 

Návrh  na  uznesenie 
  
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

Podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemku parc. KN-C       č. 2980/3 

o výmere 192 m2, druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok, zapísanom na LV   č. 1 pre Annu 

Brejovú, P.J. Šafárika 1791/17, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie: Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkom, na ktorom má žiadateľka 

postavený rodinný dom. K pozemku je možný prístup len cez pozemok v súkromnom 

vlastníctve, nevedie k nemu prístupová komunikácia. Ide o pozemok, o ktorý sa žiadateľka 

dlhodobo stará a užíva ho ako záhradu.  

s c h v a ľ u j e 

odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2980/3 o výmere 192 m2, druh pozemku záhrada, 

zapísanom na LV č. 1 pre Annu Brejovú, rodenú Zastkovú, narodenú 24.02.1954, bytom P.J. 

Šafárika 1791/17, Kežmarok, v podiele 1/1, za cenu vo výške 26,00 eur/ m2. 
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Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
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Rodinný dom a pozemok vo vlastníctve žiadateľky 

 

                                                            

       Predmetný pozemok CKN 2980/3 
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Dôvodová správa:  
Občianske združenie Šport je cesta – hokejbal, oz, Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 50 591 975 požiadalo o prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 

2205/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 601 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1, 

ktorý sa nachádza na ulici Poľná. Ide o časť pozemku, na ktorom sa nachádza oplotené 

tenisové ihrisko o výmere 583 m², ktoré by občianske združenie užívalo za účelom 

športových aktivít pre deti, mládež, ale aj pre širokú verejnosť mesta Kežmarok a jeho okolia 

a na časti pozemku o výmere 18 m
2
, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti oploteného ihriska 

za garážami by občianske združenie umiestnilo plechovú búdu, ktorá by slúžila ako sklad na 

športové pomôcky. Tenisové ihrisko sa nachádza sčasti na pozemku parc. č. KN-C 2205/1                

vo vlastníctve Mesta Kežmarok, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a sčasti na pozemku             

parc. č. KN-C 3264/6 vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Železníc Slovenskej 

republiky, zapísaného na liste vlastníctva č. 1538. Šport je cesta – hokejbal, oz, je občianske 

združenie pôsobiace v meste Kežmarok, ktorého heslami sú „Šport je cesta, šport má spájať“ 

a „Každý pohyb sa ráta“. Predmetné tenisové ihrisko, ktoré bolo postavené ešte v bývalom 

režime cca pred 45 rokmi v tzv. akcii „Z“, je už dlhšiu dobu nevyužívané. Nájomca by ho rád 

v rámci možností zveľadil a udržiaval v stave spôsobilom na športové aktivity. 

Prostredníctvom tenisového ihriska, by rád prispel k propagácií tenisu, ako aj ďalších 

športových aktivít, taktiež by vytváral amatérske tenisové turnaje, každoročne organizoval 

tenisové turnaje pre mládež a seniorov, prípadne podľa záujmu verejnosti založil tenisový 

klub v meste Kežmarok, keďže ten momentálne v meste chýba. Nakoľko občianske združenie 

nebude mať z týchto aktivít žiadne príjmy a zveľadenie a udržiavanie ihriska bude stáť ďalšie 

investície, požiadalo o nájom predmetného pozemku za symbolické nájomné.       

 

Stanovisko zo dňa 18. 08. 2021 č. ORMaV/2021 Oddelenia rozvoja mesta                              

a výstavby: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26. 11. 2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 01. 06. 2020 je pozemku parc. č. KN-C 2205/1 

určené funkčné využitie ako plochy boxových garáží, stav, hlavné využitie – plochy pre 

individuálne boxové garáže vrátane zelene, technického a dopravného vybavenia územia. 

Ihrisko na pozemkoch parc. č. KN-C 2205/1 a parc. č. KN-C 3264/6 môže slúžiť svojmu 

účelu do doby realizácie zámerov podľa územného plánu, prípadne trvalo, v prípade zmeny 

územného plánu. 

  

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa                       

16. 09. 2021:   

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom časti pozemku 

v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 2205/1 o výmere 601 m
2
, za účelom jeho využívania na 

športové aktivity pre deti a mládež, ale aj pre širokú verejnosť mesta Kežmarok a jeho okolia 

a časti pozemku, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti oploteného ihriska o výmere 18 m
2
, kde 

by umiestnili plechovú búdu, ktorá by slúžila ako sklad pre športové pomôcky pre Občianske 

združenie Šport je cesta – hokejbal, oz, Lanškrounská 1651/21, Kežmarok na dobu neurčitú 

s 3-mesačnou výpovednou lehotou za nájomné podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok. 
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Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 22. 09. 2021:  

Komisia súhlasí s nájmom na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace v prípade, že by 

malo Mesto iné záujmy s danou nehnuteľnosťou v súlade s územným plánom. 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, že prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to:  

 časti pozemku v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 2205/1, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 583 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1 v celkovej výmere 2014 m
2
, 

za účelom jeho zveľadenia  a užívania ako pozemku pod oploteným tenisovým ihriskom  

 a časti pozemku v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 2205/1, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1 v celkovej výmere 2014 m
2
, 

za účelom umiestnenia plechovej búdy, ktorá by slúžila ako sklad pre športové pomôcky,             

na dobu neurčitú, s šesťmesačnou výpovednou lehotou, za znížené nájomné určené v súlade 

so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 1,-- € za celý predmet 

nájmu za 1 rok (t. j. za časť pozemku v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 2205/1, zastavaná 

plocha a nádvorie spolu o výmere 601 m²) pre Občianske združenie Šport je cesta – hokejbal, 

oz, Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975 je prípadom hodným 

osobitného.  

 

Odôvodnenie:  

Šport je cesta – hokejbal, oz je občianske združenie pôsobiace v meste Kežmarok. Ide 

o prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, a to časti pozemku parc. č. KN-C 

2205/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 601 m
2
, zapísaného na  liste vlastníctva č. 1, 

ktorý sa nachádza na ulici Poľná. Časť pozemku, na ktorom je oplotené tenisové ihrisko 

o výmere 583 m
2
 by občianske združenie užívalo za účelom športových aktivít pre deti, 

mládež, ale aj pre širokú verejnosť mesta Kežmarok a jeho okolia a na časť pozemku 

o výmere 18 m
2
, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti oploteného ihriska za garážami by 

občianske združenie umiestnilo plechovú búdu, ktorá by slúžila ako sklad na športové 

pomôcky. Tenisové ihrisko by žiadateľ rád v rámci možností zveľadil a pravidelne udržiaval 

v stave spôsobilom na športové aktivity a prostredníctvom neho by rád prispel k propagácii 

tenisu, ako aj ďalších športových aktivít, taktiež by vytváral amatérske tenisové turnaje, 

každoročne organizoval tenisové turnaje pre mládež a seniorov, prípadne podľa záujmu 

verejnosti založil tenisový klub v meste Kežmarok, keďže ten momentálne v meste chýba. O 

prenájom časti predmetného pozemku,  na ktorom sa ihrisko nachádza, občianske združenie 

žiada za účelom vytvorenia pravidelnej športovej činnosti, ktorá by podporovala pohyb, 

zdravie a zdravý životný štýl obyvateľov mesta Kežmarok a jeho okolia.  
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s c h v a ľ u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to:  

 časti pozemku v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 2205/1, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 583 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1 v celkovej výmere 2014 m
2
, 

za účelom jeho zveľadenia  a užívania ako pozemku pod oploteným tenisovým ihriskom  

 a časti pozemku v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 2205/1, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 1 v celkovej výmere 2014 m
2
, 

za účelom umiestnenia plechovej búdy, ktorá by slúžila ako sklad pre športové pomôcky,             

na dobu neurčitú, s šesťmesačnou výpovednou lehotou, za znížené nájomné určené v súlade 

so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 1,-- € za celý predmet 

nájmu za 1 rok (t. j. za časť pozemku v k. ú. Kežmarok parc. č. KN-C 2205/1, zastavaná 

plocha a nádvorie spolu o výmere 601 m²) pre Občianske združenie Šport je cesta – hokejbal, 

oz, Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

         
                        M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

14.8./5 
 

 

Situácia na podklade katastrálnej mapy: 

 

 
 

pozemok parc. č. KN-C 

2205/1 vo vlastníctve 

Mesta Kežmarok 

pozemok parc. č. KN-C 

3264/6 vo vlastníctve 

Slovenskej republiky, 

v správe Železníc 

Slovenskej republiky  
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umiestnenie 

plechovej búdy 

Tenisové ihrisko 
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Dôvodová správa:  
Mesto Kežmarok je výlučným vlastníkom pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. 

KN-E 2922, trvalý trávny porast o celkovej výmere 4305 m
2 

zapísaného na liste vlastníctva                

č. 2430 v celosti. Užívatelia záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II. Kežmarok 

požiadali o majetkovoprávne usporiadanie predmetnej nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Kežmarok, časti pozemku z parcely č. KN-E 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m
2
, 

ktorý je súčasťou zriadenej Záhradkárskej osady č. 35-48 Tatraľan II formou predaja, resp. 

prenájmu. Záhradkárska osada bola zriadená dňa 28. 12. 1990. Povolenie na jej zriadenie bolo 

vydané vtedy Mestským národným výborom, odborom výstavby a územného plánu 

Kežmarok na obdobie 30 rokov. V súčasnosti na Okresnom úrade v Kežmarku, pozemkovom 

a lesnom odbore prebieha majetkovoprávne usporiadanie záhradkárskej osady podľa Zákona 

č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní 

vlastníctva k nim. Z tohto dôvodu chcú užívatelia predmetných záhrad do doby ich 

majetkovoprávneho usporiadania podľa predmetného zákona uzatvoriť s Mestom Kežmarok 

nájomné zmluvy.       

 

Stanovisko zo dňa 07. 10. 2021 č. ORMaV 24088/2021 Oddelenia rozvoja mesta                               

výstavby: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie – Územného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26. 11. 2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 01. 06. 2020 je pozemku parc. č. KN-E 2922,                     

k. ú. Kežmarok určené funkčné využitie čiastočne ako plochy občianskej vybavenostia 

čiastočne ako plochy zmiešaných funkcií – občianska vybavenosť + nezávadná výroba. 

Vzhľadom na funkčné využitie určené územným plánom odpredaj pozemku na účely 

záhradkárskej osady oddelenie neodporúča. Pozemok je možné využívať v súlade s platným 

územným rozhodnutím o využití územia č. Výst. 815/90 Tr. do doby realizácie zámerov 

podľa územného plánu a na túto dobu odporúča oddelenie RMaV predmetný pozemok 

užívateľom prenajať.  

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa                       

09. 11. 2021:   

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom pozemku v 

Záhradkárskej osade č. 53-48 Tatraľan II, a to parc. č. KN-E 2922, trvalý trávny porast 

o výmere 3656 m
2
 v katastrálnom území Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade 

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430 na vlastníka Mesto Kežmarok 

v celosti pre užívateľov záhradiek v Záhradkárskej osade 35-48 Tatraľan II na dobu neurčitú, 

s 3-mesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške určené podľa cenovej mapy. 

 

Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 27. 01. 2022:  

Komisia nesúhlasí s predajom daných pozemkov, ale súhlasí s prenájmom daných pozemkov 

na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace, alebo k 1.10. daného roka. 
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Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, že prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to:  

 časti pozemku z parcely č. KN-E 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m
2
 

pre užívateľov záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II takto: 

 pre Gabriela Adamjaka, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 

 pre Alenu Adamjakovú, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 173 m
2
 

 pre Mareka Sopka, Levočská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 

 pre Milana Sopka, Levočská 5, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 146 m
2
 

 pre Antona Somra, Lanškrounská 13, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 243 m
2
 

 pre Jána Fabiána, Kuzmányho 27, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 266 m
2
 

 pre Mareka Zubala, Lanškrounská 1, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 154 m
2
 

 pre Františka Gallika, Tehelňa 2, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 164 m
2
 

 pre Jána Galowicza, Možiarska 4, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 172 m
2
 

 pre Jozefa Galowicza, Kuzmányho 35, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 176 m
2
 

 pre Michala Kubička, Lanškrounská 17, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 395 m
2
 

 pre Jána Románeka, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany, časť z predmetného pozemku 

o výmere 238 m
2
 

 pre Gabrielu Drugačovú, Levočská 10, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

 pre Alžbetu Peštovú, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany časť z predmetného pozemku 

o výmere 343 m
2
 

 pre Máriu Reznickú, Lanškrounská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

za účelom ich dalšieho užívania ako záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II., 

Kežmarok na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené v súlade 

so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení dodatkov vo                           
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výške 0,113 €/m
2
/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou je prípadom 

hodným osobitného.  

 

Odôvodnenie: Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Kežmarok, časť pozemku z parcely č. KN-C 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m
2
, ktorý je súčasťou    

zriadenej Záhradkárskej osady č. 35-48 Tatraľan II formou nájmu. Záhradkárska osada bola 

zriadená dňa 28. 12. 1990. Povolenie na jej zriadenie bolo vydané vtedy Mestským národným 

výborom, odborom výstavy a územného plánu Kežmarok na obdobie 30 rokov. V súčasnosti 

na Okresnom úrade v Kežmarku, pozemkovom a lesnom odbore prebieha majetkovoprávne 

usporiadanie predmetnej záhradkárskej osady podľa Zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní 

pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.     

 

s c h v a ľ u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to:  

 časti pozemku z parcely č. KN-E 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m
2
 

pre užívateľov záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II takto: 

 pre Gabriela Adamjaka, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 

 pre Alenu Adamjakovú, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 173 m
2
 

 pre Mareka Sopka, Levočská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 

 pre Milana Sopka, Levočská 5, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 146 m
2
 

 pre Antona Somra, Lanškrounská 13, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 243 m
2
 

 pre Jána Fabiána, Kuzmányho 27, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 266 m
2
 

 pre Mareka Zubala, Lanškrounská 1, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 154 m
2
 

 pre Františka Gallika, Tehelňa 2, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 164 m
2
 

 pre Jána Galowicza, Možiarska 4, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 172 m
2
 

 pre Jozefa Galowicza, Kuzmányho 35, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 176 m
2
 

 pre Michala Kubička, Lanškrounská 17, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 395 m
2
 

 pre Jána Románeka, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany, časť z predmetného pozemku 

o výmere 238 m
2
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 pre Gabrielu Drugačovú, Levočská 10, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

 pre Alžbetu Peštovú, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany časť z predmetného pozemku 

o výmere 343 m
2
 

 pre Máriu Reznickú, Lanškrounská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

za účelom ich dalšieho užívania ako záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II., 

Kežmarok na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené v súlade 

so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení dodatkov vo výške                           

0,113 €/m
2
/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 
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Situácia na podklade katastrálnej mapy: 
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 ZO č. 35-48 Tatraľan II Kežmarok  
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Situácia na podklade geometrického plánu: 

 

Gabriel Adamjak 

 

Alena Adamjaková 

 

Marek Sopko 

Milan Sopko 

Anton Somr 

Ján Fabián 

Marek Zubal 

František Gallik 

Ján Galowicz 

Jozef Galowicz 

 

Michal Kubičko 

Michal Kubičko 

Ján Románek 

Alžbeta Peštová 
 

Gabriela Drugačová 

Mária Reznická 
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Dôvodová správa:  
Rastislav Brija s manželkou Boženou Brijovou, Slavkovská 712/47, 060 01 Kežmarok 

požiadali o prenájom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kežmarok v katastrálnom území 

Kežmarok, a to časti pozemkov parc. č. KN-C 1726, záhrada o výmere 377 m
2
, parc. č. KN-C 

1727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m
2
 a parc. č. KN-C 1728/1, záhrada 

o výmere 310 m
2
 (rozsah prenájmu je 304 m

2
) zapísaných na liste vlastníctva č. 3981 v celosti 

 

za účelom ich oplotenia a užívania ako pozemkov priľahlých k rodinnému domu, ktorý Mesto 

Kežmarok žiadateľom prenajíma na základe Zmluvy o nájme obecného bytu.  

 

Stanovisko zo dňa 16. 02. 2022 č. ORMaV 2440-7/2022 Oddelenia rozvoja mesta                              

a výstavby: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie - Uzemného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26. 11. 2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 01. 06. 2020 je pozemkom C KN parc.č. 1726, 

1727, 1728/1, k. ú. Kežmarok určené funkčné využitie ako plochy priemyslu. K prenájmu 

pozemkov CKN parc.č. 1726, C KN parc.č. 1727 a C KN parc.č. 1728/1 podľa predloženého 

návrhu pre nájomcu bytu v objekte súp. č. 712 do doby realizácie zámerov podľa územného  

plánu oddelenie RMaV nemá námietky za podmienky, že okrem drobnej stavby oplotenia 

nebude na častiach predmetných pozemkov realizovaná iná stavba. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa                       

27. 01. 2022:   

Komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom častí 

predmetných pozemkov za účelom ich oplotenia pre Rastislava Briju a Boženu Brijovú, 

Slavkovská 712/47, 060 01 Kežmarok. 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, že prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to:  

 časti pozemku parc. č. KN-C 1726, záhrada, zapísaného na liste vlastníctva č. 3981 

v celkovej výmere 377 m
2
,  

 časti pozemku parc. č. KN-C 1727, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 3981 v celkovej výmere 542 m
2
 

 časti pozemku parc. č. KN-C 1728/1, záhrada, zapísaného na liste vlastníctva č. 3981 

v celkovej výmere 310 m
2
 (celkový rozsah prenájmu je 304 m

2
)
 
 

za účelom ich oplotenia a užívania ako pozemkov priľahlých k rodinnému domu, súpisné 

číslo 712, orientačné číslo 47, ktorý Mesto Kežmarok žiadateľom prenajíma na základe 

Zmluvy o nájme obecného bytu, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za  

nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 
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0,066 €/m
2
/rok, t. j. 20,06 €/rok za celý predmet nájmu pre Rastislava Briju s manželkou 

Boženou Brijovou, Slavkovská 712/47, 060 01 Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

zreteľa.  

 

Odôvodnenie:  

Rastislav Brija a Božena Brijová, Slavkovská 712/47, 060 01 Kežmarok požiadali o prenájom 

častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok parc. č. KNC 1726, záhrada o výmere                 

377 m
2
, parc. č. KN-C 1727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m

2 
a

 
parc. č.                    

KN-C 1728/1, záhrada o výmere 310 m
2 

(záber
 
prenájmu je 304 m

2
) zapísaných na liste 

vlastníctva č. 3981 za účelom ich oplotenia a užívania ako pozemkov priľahlých k rodinnému 

domu, súpisné číslo 712, orientačné číslo 47, ktorý Mesto Kežmarok žiadateľom prenajíma           

na základe Zmluvy o nájme obecného bytu.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prenájom nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to:  

 časti pozemku parc. č. KN-C 1726, záhrada, zapísaného na liste vlastníctva č. 3981 

v celkovej výmere 377 m
2
,  

 časti pozemku parc. č. KN-C 1727, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 3981 v celkovej výmere 542 m
2
 

 časti pozemku parc. č. KN-C 1728/1, záhrada, zapísaného na liste vlastníctva č. 3981 

v celkovej výmere 310 m
2
 (celkový rozsah prenájmu je 304 m

2
)
 
 

za účelom ich oplotenia a užívania ako pozemkov priľahlých k rodinnému domu, súpisné 

číslo 712, orientačné číslo 47, ktorý Mesto Kežmarok žiadateľom prenajíma na základe 

Zmluvy o nájme obecného bytu, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za  

nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 

0,066 €/m
2
/rok, t. j. 20,06 €/rok za celý predmet nájmu pre Rastislava Briju s manželkou 

Boženou Brijovou, Slavkovská 712/47, 060 01 Kežmarok.  
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Situácia na podklade katastrálnej mapy: 
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Situácia – predmet nájmu: 

 
 

 Predmet prenájmu 
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Dôvodová správa:  

Spoločnosť S-DRINK, s. r. o., Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok požiadala o výpožičku častí 

pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok, a to parc. č. 

KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m
2
, parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha 

o výmere 250 m
2
, parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m

2
, parc. č. KN-C 

3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m
2
 a parc. č. KN-C 8387, ostatná plocha o výmere            

325 m
2
 (rozsah výpožičky je cca 1376 m

2
) za účelom vybudovania prístupovej komunikácie 

v rámci stavby „14 samostatne stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa                           

v Kežmarku. Spoločnosť S-DRINK, s. r. o., Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok predmetný 

stavebný objekt odovzdá bezodplatným prevodom do vlastníctva Mesta Kežmarok.   

  

Stanovisko zo dňa 10. 12. 2021 č. ORMaV 29176/2021 Oddelenia rozvoja mesta                              

a výstavby: 

Podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie je pozemku parc. č. KN-C 3329/17,                     

k. ú. Kežmarok určené funkčné využitie čiastočne ako plochy sídelnej zelene a čiastočne ako 

ostatné obslužné mestské komunikácie funkčnej triedy C-2 a C-3, pozemok sa nachádza 

v ochrannom pásme cintorína, pozemku parc. č. KN-C 3296/167 čiastočne ako plochy 

sídelnej zelene, čiastočne ako plochy rodinných domov a čiastočne ako obslužné mestské 

komunikácie funkčnej triedy C-2 a C-3, pozemku parc. č. KN-C 8387 ako ostatné obslužné 

mestské komunikácie funkčnej triedy C-2 a C-3, pozemku parc. č. KN-E 6638/2 čiastočne 

ako plochy sídelnej zelene a čiastočne ako ostatné obslužné mestské komunikácie funkčnej 

triedy C-2 a C-3 a pozemku parc. č. KN-C 3296/1 ako ostatné obslužné mestské komunikácie 

funkčnej triedy C-2 a C-3. 

K zriadeniu vecných bremien na uloženie podzemných vedení – plyn, vodovod, splašková 

kanalizácia podľa projektovej dokumentácie stavby „14 samostatne stojacich rodinných 

domov“ na Kamennej bani v Kežmarku s upravenou komunikáciou, nemá oddelenie RMaV 

z územnoplánovacieho hľadiska námietky. Zámer výstavby miestnej cesty na predmetných 

pozemkoch podľa projektovej dokumentácie stavby je v súlade s územným plánom s malými 

odchýlkami v cestnom koridore, ktoré sú spôsobené jednak odlišnosťou mierok územného 

plánu a spracovanej projektovej dokumentácie stavby, jednak tým, že projektová 

dokumentácia podrobnejšie zohľadňuje terénne pomery v území. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa                       

27. 01. 2022:   

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť výpožičku častí pozemkov 

za účelom vybudovania prístupovej komunikácie a zriadiť vecné bremeno na uloženie 

inžinierskych sietí, a to plynovej a vodovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie podľa 

predloženého návrhu pre Spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom.  

 

Stanovisko Komisie urbanistiky a výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb zo dňa 27. 01. 2022: 
Komisia súhlasí s výpožičkou pozemkov na vybudovanie prístupovej komunikácie                           

a s vecným bremenom na uloženie inžinierskych sietí. V rámci územného a stavebného 

konania doriešiť vsakovanie dažďovej vody z cesty a plochy zelene tak, aby nedochádzalo                    

k ohrozeniu rodinných domov na ulici Hradný vrch a Strelnica.  
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Návrh  na  uznesenie 
  
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a odst. 9 písmena c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, že výpožička častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve 

Mesta Kežmarok podľa priloženej dokumentácie, na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, a to:  

 parc. č. KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti   

 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m
2
,  

 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m
2
,  

 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m
2
 

 parc. č. KN-C 8387, ostatná plocha o výmere 325 m
2
, 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti  

za účelom vybudovania prístupovej komunikácie v rámci stavby „14 samostatne stojacich 

rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku pre spoločnosť S-DRINK, s. r. o., 

Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 455 822 s podmienkou, že v prípade                                    

ak vypožičiavateľ nezrealizuje a neodovzdá  prístupovú komunikáciu vybudovanú v rámci 

stavby „14 samostatne stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku                

na predmetných pozemkoch do majetku mesta do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3000,--€, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o výpožičku pozemkov za účelom vybudovania prístupovej komunikácie 

v rámci stavby „14 samostatne stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa 

v Kežmarku s podmienkou, že po realizácii bude stavebný objekt odovzdaný bezodplatným 

prevodom do vlastníctva Mesta Kežmarok. Zámer výstavby miestnej prístupovej komunikácie 

na predmetných pozemkoch podľa projektovej dokumentácie stavby je v súlade s územným 

plánom Mesta Kežmarok.  

s c h v a ľ u j e 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a odst. 9 písmena c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov výpožičku častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok podľa priloženej dokumentácie, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 

lehotou, a to:  

 parc. č. KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti   

 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m
2
,  

 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m
2
,  
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 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m
2
 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti  

 parc. č. KN-C 8387, ostatná plocha o výmere 325 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 5636 v celosti  

za účelom vybudovania prístupovej komunikácie v rámci stavby „14 samostatne stojacich 

rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku pre spoločnosť S-DRINK, s. r. o., 

Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 455 822 s podmienkou, že v prípade                                    

ak vypožičiavateľ nezrealizuje a neodovzdá  prístupovú komunikáciu vybudovanú v rámci 

stavby „14 samostatne stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku                

na predmetných pozemkoch do majetku mesta do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3000,--€. 

 

s c h v a ľ u j e 

bezodplatné prevzatie stavby prístupovej komunikácie v rámci stavby „14 samostatne 

stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku do majetku Mesta 

Kežmarok. 
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Situácie na podklade katastrálnej mapy: 
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Rozsah výpožičky: 
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Predmet výpožičky 

– pozemky vo 

vlastníctve Mesta 

Kežmarok 

Pozemky vo vlastníctve 

spoločnosti S-Drink, s. r. o. , 

pre plánovanú výstavbu             

„14 samostatne stojacich 

rodinných domov“  

v lokalite Kamenná baňa  
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Zastavovacia štúdia:  „14 samostatne stojacich rodinných domov“  v lokalite Kamenná baňa  
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Dôvodová správa:  

Uznesením č. 184/2020 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 15.10.2020 schválilo zriadenie 

vecného bremena na časti pozemkov parc. č. C-KN 8979, lesný pozemok o výmere 7 733 m2, 

k.ú. Kežmarok a parc. č. C-KN 8992, ostatná plocha o výmere 18 973 m2, na umiestnenie a 

uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky pre stavbu: „Bufet v rekreačnej lokalite Zlatná“ 

na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka stavby inžinierskej siete Slávky Jefanovovej a 

Viktora Jefanova, obaja bytom Kukučínova 2447/34, Kežmarok. 

 

Na základe zmeny trasy uloženia elektrickej prípojky a doplnenia umiestnenia elektromerového 

rozvádzača pre stavbu „Bufet v rekreačnej lokalite Zlatná“, navrhovaných na častiach 

pozemkov vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, evidovaných na liste vlastníctva č. 5636, 

k. ú. Kežmarok, a to:   

- parc. KN-C č. 8971, ostatná plocha o výmere 539 m2, 

- parc. KN-C č. 8972, trvalý trávny porast o výmere 231 m2,  

- parc. KN-C č. 8979, lesný pozemok o výmere 7 733 m2, 

     - parc. KN-C č. 8986, ostatná plocha o výmere 476 m2, 

     - parc. KN-C č. 8992, ostatná plocha o výmere 18 973 m2. 

 

Stanovisko Oddelenia rozvoja mesta a výstavby zo dňa 5.11.2021, č. ORMaV 26127/2021 

Podľa platnej územnoplánovacej  dokumentácie - Územného plánu mesta Kežmarok 

schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 135/2002 dňa 26.11.2002 

a Zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok č. 24/2019 schválených uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku č. 84/2020 dňa 1.6.2020 je pozemkom  C KN parc. č. 8971, 8972 

určené funkčné využitie plochy športovísk, ihrísk a parkov, pozemku C KN parc. č. 8986 určené 

funkčné využitie plochy športu a rekreácie (vrátane technického vybavenia ako doplnkového 

vybavenia) a pozemku C KN parc. č. 8992, k. ú. Kežmarok určené funkčné využitie ostatné 

obslužné mestské komunikácie fukkčnej triedy C-2 a C-3. 

Pozemku C KN parc. č. 3495/4, ktorého vlastníkmi sú Viktor Jefanov a Slávka Jefanovová je 

určené funkčné využitie plochy športu a rekreácie. Pozemok je zároveň súčasťou 

archeologickej lokality.  Podľa urbanistickej štúdie Kežmarok Zlatná, ktorá prehlbuje riešenie 

územného plánu je predmetný pozemok určený na rybníky, bufet, požičovňu. 

Oddelenie RMaV k umiestneniu podzemného elektrického vedenia na pozemkoch CKN parc. 

č. 8971, 8972, 8969 a 8992 a umiestneniu elektromerového rozvádzača na pozemku parc. č.      

C KN 8972 z územnoplánovacieho hľadiska nemá námietky. Podľa platného územného plánu 

mesta Kežmarok je ďalším pozemkom v blízkosti rybníka Zlatná určené funkčné využitie 

plochy športu a rekreácie, kde je prípustná výstavba budov (napr. penzióny, budovy pre šport, 

objekty pre individuálnu rekreáciu), oddelenie odporúča budovať elektrickú sieť v tejto lokalite 

na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok ako verejnú.  

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 9.11.2021 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť zmenu, doplnenie 

uznesenia č. 184/2020 zo dňa 15.10.2020 vo veci zriadenia vecného bremena pre stavbu: „Bufet 

v rekreačnej lokalite Zlatná“ na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka stavby inžinierskej 

siete Slávky Jefanovovej a Viktora Jefanova, obaja bytom Kukučínova 2447/34, Kežmarok. 
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Stanovisko Komisie urbanistiky, výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 

služieb, zo dňa 27.01.2022:  

Komisia nesúhlasí so zriadením vecného bremena na vybudovanie elektrickej prípojky pre 

investora Viktora Jefanova a Slávku Jefanovovú. Komisia súhlasí aby sa vybudoval verejný 

rozvod NN vzhľadom na budúce využitie pre aj iné nehnuteľnosti plánované v danej lokalite. 

 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 184/2020 zo dňa 15.10.2020 tak, že: 

 

pôvodné znenie:  

 

„zriadenie vecného bremena na časti pozemkov parc. č.: 

 

C-KN 8979, lesný pozemok o výmere 7 733 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5636, k.ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

C-KN 8992, ostatná plocha o výmere 18 973 m2, evidovaný na liste vlastníctva č. 5636, k.ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky na stavbu: „Bufet 

v rekreačnej lokalite Zlatná“ na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka stavby inžinierskej  

siete Slávky Jefanovovej, rod. Adamová, trvalý pobyt Kukučínova 2447/34, Kežmarok 

a Viktora Jefanova, rod. Jefanov, trvalý pobyt Kukučínova 2447/34, Kežmarok, s povinnosťou 

povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky  na slúžiacich  pozemkoch, tak, ako 

to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, pri  umiestnení,  prevádzke,  

údržbe a opravách stavby elektrickej prípojky a jej príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskej siete a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich 

pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky 

elektrickej prípojky.“ 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec 

Kežmarok, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva 5636, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-C č. 8971, ostatná plocha o výmere 539 m2, 



  

  

 M E S T O    K E Ž M A R O K 

 

 

14.12./4 
 

- parc. KN-C č. 8972, trvalý trávny porast o výmere 231 m2,  

- parc. KN-C č. 8979, lesný pozemok o výmere 7 733 m2, 

     - parc. KN-C č. 8986, ostatná plocha o výmere 476 m2, 

     - parc. KN-C č. 8992, ostatná plocha o výmere 18 973 m2, 

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:  

- strpieť umiestnenie elektromerového rozvádzača a uloženie inžinierskej siete -  elektrickej 

prípojky k  stavbe „Bufet v rekreačnej lokalite Zlatná“,  na pozemku parc. KN-C č. 3495/3, 

katastrálne územie Kežmarok, na slúžiacich pozemkoch, v rozsahu geometrického plánu 

na zriadenie vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách elektrickej prípojky a jej príslušenstva 

v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena. 

 

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech Viktora Jefanova 

a manželky Slávky Jefanovovej, obaja bytom Kukučínova 2447/34, 060 01 Kežmarok, ako 

bezpodielových spoluvlastníkov elektromerového rozvádzača a elektrickej prípojky, v rozsahu 

geometrického plánu na porealizačné zameranie inžinierskej siete a to dĺžkou elektrickej 

prípojky a jej ochranným pásmom na dotknutých pozemkoch, ktorý dajú po jej realizácii 

vypracovať na svoje náklady oprávnení z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 eur/m dĺžky elektrickej prípojky. 

Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení z vecného 

bremena.“ 
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KN-C č. 8986, KN-C č. 8979, KN-C č. 8992, KN-C č. 8972, KN-C č.8971, 

pozemky vo vlastníctve Mesta Kežmarok na zriadenie vecného bremena 
 

Bufet 

v rekreačnej 

lokalite Zlatná 
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Dôvodová správa: Dňa 15.10.2020 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku prijalo uznesenie      

č. 182/2020, ktorým schvaľuje odplatné zriadenie vecného bremena na pozemku               

parc. č. C-KN 450/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 642 m2, 

evidovaný na liste vlastníctva č. 3477, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok 

v podiele 1/1, na uloženie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky –  na stavbu 

„DOM KEŽMAROK, Hradné námestie 59/32“ na slúžiacom pozemku v prospech vlastníka 

stavby - Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, Kežmarok, IČO 

31999239, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich 

príslušenstva na predmetnom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom 

pláne na zriadenie vecného bremena, 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu 

a kanalizačnej prípojky a ich príslušenstva. 

 

Po doručení geometrického plánu na zriadenie vecného bremena pod č. 100/2021, 

vyhotoveným Ing. Pavlom Brutovským, dňa 15.11.2021 a úradne overeným Okresným 

úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 24.11.2021 pod č. G1 901/21 sa zistilo, že 

došlo k zmene výmery parcely C-KN 450/1 k.ú. Kežmarok. Preto je potrebné  v uznesení        

č. 182/2020 zo dňa 15.10.2020 zmeniť výmeru podľa geometrického plánu. Zároveň sa         

do uznesenia doplní parcela č. KN-C 445 v súvislosti so stavbou „DOM KEŽMAROK, 

Hradné námestie 59/32“. 

 

 

Návrh  na  uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 182/2020 zo dňa 15.10.2020 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

  

zriadenie vecného bremena na  pozemku parc. č.: 

C-KN 450/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 642 m2, evidovaný na 

liste vlastníctva č. 3477, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

na uloženie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky –  na stavbu „DOM 

KEŽMAROK, Hradné námestie 59/32“ na slúžiacom pozemku v prospech vlastníka stavby - 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, Kežmarok, IČO 

31999239, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 
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- trpieť umiestnenie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich 

príslušenstva na predmetnom pozemku, tak ako to bude zakreslené 

v geometrickompláne na zriadenie vecného bremena, 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu 

a kanalizačnej prípojky a ich príslušenstva. 

 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a to 

dĺžkou STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich ochranného pásma na 

slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena STL pripojovacieho 

plynovodu je 3,- eur/m dĺžky pripojovacieho plynovodu. Jednorazová odplata za zriadenie 

vecného bremena kanalizačnej prípojky je 3,- eur/m dĺžky kanalizačnej prípojky.  

 

sa nahrádza novým znením: 

 

zriadenie vecného bremena na  pozemku parc. č.: 

 

C-KN 450/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 570 m2, evidovaný       

na liste vlastníctva č. 3477, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

na uloženie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky –  na stavbu „DOM 

KEŽMAROK, Hradné námestie 59/32“ na parc. č. KN-C 445 v prospech vlastníka stavby - 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, Kežmarok, IČO 

31999239, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich 

príslušenstva na predmetnom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom 

pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu 

a kanalizačnej prípojky a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a to 

dĺžkou STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich ochranného pásma na 

slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena STL pripojovacieho 

plynovodu je 3,- eur/m dĺžky pripojovacieho plynovodu. Jednorazová odplata za zriadenie 

vecného bremena kanalizačnej prípojky je 3,- eur/m dĺžky kanalizačnej prípojky.  
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Dôvodová správa: 

Uznesením č. 184/2020 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 15.10.2020 schválilo na 

svojom zasadnutí nájom pozemkov na dočasný záber počas realizácie stavby „Rekonštrukcia 

mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“, na časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve 

Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 

Bratislava, v podiele 1/1, v prospech Mesta Kežmarok, v rozsahu podľa výkresu záberu 

pozemkov, vyhotoveného spol. DAQE Slovakia s. r. o., a to: 

 

register 

KN  

číslo 

parcely 

druh pozemku výmera 

v m2 

katastrálne 

územie 

LV záber 

v m2 

C 3183 zastavaná plocha a nádvorie 1745 Kežmarok 1076 37,1 

C 3186 zastavaná plocha a nádvorie 263 Kežmarok 1076 47,9 

C 3189/1 zastavaná plocha a nádvorie 757 Kežmarok 1076 43,7 

E 6616/1 ostatná plocha 10679 Kežmarok 2987 472,4 

spolu záber 601,1 

 

na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa začatia stavby, za nájomné vo výške stanovenej znaleckým 

posudkom, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady Mesto Kežmarok. 

 

Na základe zaslaného návrhu nájomnej zmluvy správca pozemkov Slovenská správa ciest,   

IČO: 00 003 328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, žiada bezodkladne časť predmetu nájmu 

zastavaného stavbou trvalo majetkovoprávne vysporiadať na základe kúpnej, príp. zámennej 

zmluvy uzatvorenej v súlade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v 

platnom znení. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k trvalému majetkovoprávnemu 

vysporiadaniu, zaväzuje sa Mesto Kežmarok po ukončení doby nájmu odstrániť z predmetu 

nájmu stavbu vrátane všetkých jej objektov a uviesť predmet nájmu do pôvodného stavu. 

Ide o časti dotknutých pozemkov zastavaných stavbou „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, 

ul. Nižná brána“, ktorých presný záber bude po realizácii stavby zameraný geometrickým 

plánom a majetkovoprávne vysporiadanie odkúpením alebo zámenou bude schválené 

v Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku.  

 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 147/2021 zo dňa 28.10.2021 tak, že: 

 

pôvodné znenie:  

 

„nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov nájom pozemkov na dočasný záber počas 

realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“, na časti pozemkov 

vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 

328, Miletičova 19, Bratislava, v podiele 1/1, v prospech Mesta Kežmarok, v rozsahu podľa 

výkresu záberu pozemkov, vyhotoveného spol. DAQE Slovakia s. r. o., a to: 
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register 

KN  

číslo 

parcely 

druh pozemku výmera 

v m2 

katastrálne 

územie 

LV záber 

v m2 

C 3183 zastavaná plocha a nádvorie 1745 Kežmarok 1076 37,1 

C 3186 zastavaná plocha a nádvorie 263 Kežmarok 1076 47,9 

C 3189/1 zastavaná plocha a nádvorie 757 Kežmarok 1076 43,7 

E 6616/1 ostatná plocha 10679 Kežmarok 2987 472,4 

spolu záber 601,1 

 

na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa začatia stavby, za nájomné vo výške stanovenej znaleckým 

posudkom, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady Mesto Kežmarok. 

 
sa nahrádza novým znením: 

 
„nájom pozemkov na dočasný záber počas realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku 

Poprad, ul. Nižná brána“, na časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky 

v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, Bratislava, v podiele 1/1, 

v prospech Mesta Kežmarok, v rozsahu podľa výkresu záberu pozemkov, vyhotoveného spol. 

DAQE Slovakia s. r. o., a to: 

 

register 

KN  

číslo 

parcely 

druh pozemku výmera 

v m2 

katastrálne 

územie 

LV záber 

v m2 

C 3183 zastavaná plocha a nádvorie 1745 Kežmarok 1076 37,1 

C 3186 zastavaná plocha a nádvorie 263 Kežmarok 1076 47,9 

C 3189/1 zastavaná plocha a nádvorie 757 Kežmarok 1076 43,7 

E 6616/1 ostatná plocha 10679 Kežmarok 2987 472,4 

spolu záber 601,1 

 

na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa začatia stavby, za nájomné stanovené znaleckým 

posudkom č. 141/2021, vypracovaným Ing. Jánom Trebuňom, vo výške 1,41 €/m2/rok, pri 

zábere 601,1 m2, vo výške 847,55 € počas celej doby nájmu, so záväzkom majetkovoprávne 

vyporiadať časti dotknutých pozemkov zastavaných stavbou „Rekonštrukcia mosta cez rieku 

Poprad, ul. Nižná brána“, zameraných geometrickým plánom po realizácii stavby odkúpením 

alebo zámenou, ktoré podliehajú schváleniu  Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku.“  
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14.15./2 
 

 

 

Dôvodová správa: 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 37886436 požiadala o podnájom nebytových priestorov, bývalých operačných sál na 1. 

poschodí o celkovej výmere 135,50 m2, pre Nemocnicu AGEL Levoča a.s., Probstnerova 

cesta 2/3082, 054 01 Levoča, IČO: 36594849, za účelom pokračovania v prevádzkovaní 

oddelenia laboratórnej medicíny s úsekom hematológie, krvnej banky a klinickej biochémie.  

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27.01.2022: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť podnájom nebytových 

priestorov, bývalých operačných sál na 1. poschodí o celkovej výmere 135,50 m2 v 

priestoroch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 

01 Kežmarok, za účelom pokračovania v prevádzkovaní oddelenia laboratórnej medicíny 

s úsekom hematológie, krvnej banky a klinickej biochémie, na dobu určitú, a to do 

31.12.2025, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 

2 000,00 eur/rok.  
 

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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že podnájom nebytových priestorov, bývalých 

operačných sál na 1. poschodí o celkovej výmere 135,50 m2 v priestoroch Nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú, 

a to do 31.12.2025, pre Nemocnicu AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 

Levoča, IČO: 36594849, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o podnájom nebytových priestorov, bývalých operačných sál na 1. 

poschodí o celkovej výmere 135,50 m2 v priestoroch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, za účelom pokračovania 

v prevádzkovaní oddelenia laboratórnej medicíny s úsekom hematológie, krvnej banky 

a klinickej biochémie. Súčasťou oddelenia laboratórnej medicíny sú prevádzkové priestory: 

príjem materiálu, laboratórium, krvná banka, sklad, denná miestnosť. Vybudovaním 

laboratória sa zvýšila dostupnosť a urýchlil sa čas čakania na výsledky vyšetrení, čím sa 

zabezpečil väčší komfort pre zdravotníckych pracovníkov a hlavne rýchlejšia diagnostika pre 

pacientov spádovej oblasti okresu Kežmarok. V neposlednom  rade sa pre Nemocnicu Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. znížili náklady na prevoz krvných derivátov, ktoré boli 

dovážané zo vzdialených nemocníc v rámci východoslovenského a stredoslovenského kraja. 

Po vybudovaní CIZS a prepojenie s nemocnicou, bude možné poskytovanie profesionálnej 

a veľmi rýchlej laboratórnej služby aj lekárom pracujúcim v CIZS. Vzhľadom na to, že 

Nemocnica AGEL Levoča a.s., má záujem aj naďalej zabezpečiť predmetné zdravotnícke 

služby pre obyvateľov mesta a okresu Kežmarok, požiadala o predĺženie doby podnájmu 

nebytových priestorov do 31.12.2025.   
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s ch v a ľ u j e  

 

podnájom nebytových priestorov, bývalých operačných sál na 1. poschodí o celkovej výmere 

135,50 m2 v priestoroch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 

1788/42, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú, a to do 31.12.2025, pre Nemocnicu AGEL 

Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, IČO: 36594849, za nájomné podľa 

platnych Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 2 000,00 eur/rok.  
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Dôvodová správa: 

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o.  zabezpečuje v Meste Kežmarok výrobu a dodávku tepla, 

správu bytových a nebytových priestorov, z tohto dôvodu bol navrhnutý prenájom kotolní, 

vrátane technológií a rozvodov, nachádzajúcich sa v objekte „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za 

účelom užívania kotolní, vrátane technológií a rozvodov na účely výroby a predaja tepla 

v súlade s predmetom podnikania. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27.01.2022: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom kotolní, vrátane 

technológií a rozvodov, nachádzajúcich sa v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti Kežmarok“, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom užívania 

kotolní, vrátane technológií a rozvodov na účely výroby a predaja tepla v súlade s predmetom 

podnikania, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné v zmysle 

Uznesenia č. 234/2014 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23.10.2014, t.j. 1,00 eur/rok. 
 

 

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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom kotolní, vrátane technológií 

a rozvodov, nachádzajúcich sa v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, pre Spravbytherm s.r.o., Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok, IČO: 

36690856, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom kotolní, vrátane technológií a rozvodov, nachádzajúcich sa 

v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, na ulici Huncovská 

2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom užívania kotolní, vrátane technológií a rozvodov na 

účely výroby a predaja tepla v súlade s predmetom podnikania. 

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 kotolní, vrátane technológií a rozvodov, nachádzajúcich sa v objekte „Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 

Kežmarok, za účelom užívania kotolní, vrátane technológií a rozvodov   

 
14.16./2 
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na účely výroby a predaja tepla v súlade s predmetom podnikania, na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Spravbytherm s.r.o., Starý trh 518/47, 060 01 

Kežmarok, IČO: 36690856, za nájomné v zmysle Uznesenia č. 234/2014 zo zasadnutia MsZ 

konaného dňa 23.10.2014, t.j. 1,00 eur/rok.   
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Dôvodová správa: 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.,  Huncovská 1788/42, 060 01 

Kežmarok, IČO: 37886436 požiadala o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosť č. 

4.09, 4.10 a podiel na spoločných priestoroch – chodby, podiel na spoločných priestoroch – 

soc. zariadenie + oddych. miestnosť o celkovej výmere 63,799 m2, v objekte na ulici Dr. 

Daniela Fischera 707/7, za účelom rozšírenia mobilného odberového miesta.  

 
 

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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov a to miestnosť 

č. 4.09, 4.10 a podiel na spoločných priestoroch – chodby, podiel na spoločných priestoroch – 

soc. zariadenie + oddych. miestnosť o celkovej výmere 63,799 m2, v objekte na ulici Dr. 

Daniela Fischera 707/7, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre 

Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.,  Huncovská 1788/42, 060 01 

Kežmarok, IČO: 37886436, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa vedľa nebytových 

priestorov mobilného odberového miesta, ktoré nájomca užíva na základe Zmluvy o nájme č. 

2/NP/ZDR/2021 zo dňa 24.09.2021, kde poskytuje služby mobilného odberového miesta 

a v nových priestoroch plánuje tieto služby rozšíriť. 

 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov a to miestnosť č. 4.09, 4.10 a podiel na spoločných 

priestoroch – chodby, podiel na spoločných priestoroch – soc. zariadenie + oddych. miestnosť 

o celkovej výmere 63,799 m2, v objekte na ulici Dr. Daniela Fischera 707/7, na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

n.o.,  Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37886436, za nájomné podľa platnych 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 1 689,12 eur/rok.  
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Dôvodová správa: 

Miroslav Fabo ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO, Kvetná 472/5, 058 01 Poprad, IČO: 

33882151 požiadal o prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 20,17 m2 v bytovom 

dome na ulici Dr. Alexandra 126/16, 060 01 Kežmarok, pozostavajúci z 2 miestností na 

prízemí domu, za účelom prevádzkovania záložne a predaja zlatých šperkov. Pre zhoršujúci 

sa stav dcéry, Júlia Fabová plánuje chod prevádzky prenechať manželovi Miroslavovi Fabovi. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27.01.2022: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nebytového 

priestoru o celkovej výmere 20,17 m2 v bytovom dome na ulici Dr. Alexandra 126/16, 060 01 

Kežmarok, pozostavajúci z 2 miestností na prízemí domu, za účelom prevádzkovania záložne 

a predaja zlatých šperkov, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné 

podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 2 424,00 eur/rok.  
 

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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru o celkovej 

výmere 20,17 m2 v bytovom dome na ulici Dr. Alexandra 126/16, 060 01 Kežmarok, 

pozostavajúci z 2 miestností na prízemí domu, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 

lehotou, pre: Miroslav Fabo ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO, Kvetná 472/5, 058 01 

Poprad, IČO: 33882151, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, ktoré na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 24/NP/2018 zo dňa 14.05.2018, za účelom prevádzkovania záložne 

a predaja zlatých šperkov, užíva nájomca Júlia Fabová, ZLATNÍCTVO – ZÁLOŽŇA, Dr. 

Alexandra 126/16, Kežmarok, IČO: 51638274, z dôvodu, pre zhoršujúci sa stav dcéry, ktorá 

je ZŤP, plánuje svoju podnikateľskú činnosť ukončiť a chod prevádzky prenechať manželovi 

Miroslavovi Fabovi ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO, Kvetná 472/5, 058 01 Poprad, IČO: 

33882151. Na základe uvedených skutočnosti požiadal o prenájom predmetných nebytových 

priestorov p. Miroslav Fabo, ktorý chce udržať činnosť a chod uvedenej prevádzky aj naďalej. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 20,17 m2 v bytovom dome na ulici Dr. 

Alexandra 126/16, 060 01 Kežmarok, pozostavajúci z 2 miestností na prízemí domu, 

za účelom prevádzkovania záložne a predaja zlatých šperkov, na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre: Miroslav Fabo ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO, 

Kvetná 472/5, 058 01 Poprad, IČO: 33882151, za nájomné podľa platnych  Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 2 424,00 eur/rok.  
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Dôvodová správa: 

1. Mestský futbalový klub, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42231001 požiadal 

o prenájom nebytových priestorov: 

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok:  

-   malá telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

2. v objekte futbalového štadióna F1 s. č. 860  

-  areál F1 s príslušenstvom v objekte s.č. 860 - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.12 o výmere 42,00 m2 

- kancelária – miestnosť č.20 o výmere 9,80 m2 

 

3. v objekte futbalového štadióna F2 s. č. 990  

-  areál F2 s príslušenstvom v objekte s. č. 990 - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27.01.2022: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nebytových 

priestorov:  

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok:  

-   malá telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

2. v objekte futbalového štadióna F1 s. č. 860  

-  areál F1 s príslušenstvom v objekte s.č. 860 - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.12 o výmere 42,00 m2 

- kancelária – miestnosť č.20 o výmere 9,80 m2 

 

3. v objekte futbalového štadióna F2 s. č. 990  

-  areál F2 s príslušenstvom v objekte s. č. 990 - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to do 

31.12.2022, za nájomné podľa platných  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 

kancelária do 20 m2 - 40,00 eur/mesiac, kancelária nad 20 m2 – 60,00 eur/mesiac, malá 

telocvičňa s prísl. - 3,50 eur/hod., veľká telocvičňa s prísl. -  8,00 eur/hod., areál F1 - 21,50 

eur/hod., areál F2 – 7,20 eur/hod.  
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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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov:  

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok:  

-   malá telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

2. v objekte futbalového štadióna F1 s. č. 860  

-  areál F1 s príslušenstvom v objekte s.č. 860 - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.12 o výmere 42,00 m2 

- kancelária – miestnosť č.20 o výmere 9,80 m2 

 

3. v objekte futbalového štadióna F2 s. č. 990  

-  areál F2 s príslušenstvom v objekte s. č. 990 - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to do 

31.12.2022, pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 42231001, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, za účelom 

zabezpečenia športovej prípravy členov futbalového klubu a na reprezentáciu mesta 

Kežmarok do 31.12.2022. 1. Mestský futbalový klub nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov: 

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok:  

-   malá telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

2. v objekte futbalového štadióna F1 s. č. 860  

-  areál F1 s príslušenstvom v objekte s.č. 860 - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.12 o výmere 42,00 m2 

- kancelária – miestnosť č.20 o výmere 9,80 m2 
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3. v objekte futbalového štadióna F2 s. č. 990  

-  areál F2 s príslušenstvom v objekte s. č. 990 - počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to 

do 31.12.2022, za nájomné podľa platných  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, 

t.j. kancelária do 20 m2 - 40,00 eur/mesiac, kancelária nad 20 m2 – 60,00 eur/mesiac, malá 

telocvičňa s prísl. - 3,50 eur/hod., veľká telocvičňa s prísl. -  8,00 eur/hod., areál F1 - 21,50 

eur/hod., areál F2 – 7,20 eur/hod. 
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Dôvodová správa: 

Klub priateľov Magury, Michalská 2172/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 37797476 požiadal o 

prenájom nebytových priestorov, a to malú telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 

a kanceláriu -  miestnosť číslo 2 o výmere 43 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada 

Jančeka s. č. 2250, Nižná brána 19, Kežmarok, za účelom zabezpečenia voľno-časovej 

aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok 

na rok 2022, podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami mesta Kežmarok. 

  

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva zo dňa 27.01.2022: 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť prenájom nebytových  

priestorov, a to malú telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 a kanceláriu -  

miestnosť číslo 2 o výmere 43 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s. č. 

2250, Nižná brána 19, Kežmarok, za účelom zabezpečenia voľno-časovej aktivity detí, 

mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok na rok 2022, 

podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami mesta Kežmarok, na dobu určitú, 

do 31.12.2022, za nájomné podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok: 

kancelária nad 20 m2 – 60,00 eur/mesiac, malá telocvičňa s prísl.- 3,50 eur/hod. Priestory nie 

sú k dispozícii počas prázdnin, sviatkov a v dňoch pracovného pokoja.  

 
 

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 Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov, a to malú 

telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 a kanceláriu -  miestnosť číslo 2 o výmere 43 

m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s. č. 2250, Nižná brána 19, Kežmarok, 

na dobu určitú, do 31.12.2022, pre Klub priateľov Magury, Michalská 2172/18, 060 01 

Kežmarok, IČO: 37797476, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, za účelom zabezpečenia 

voľno-časovej aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu 

mesta Kežmarok na rok 2022. Občianske združenie Klub priateľov Magury nedisponuje 

vlastnými priestormi.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to malú telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 

a kanceláriu -  miestnosť číslo 2 o výmere 43 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada 

Jančeka  s. č., 2250, Nižná brána 19, Kežmarok, pre Klub priateľov Magury, Michalská 

2172/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 37797476, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými   službami  mesta  Kežmarok,  na  dobu   určitú   do  31.12.2022,   okrem   
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prázdnin, sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, za nájomné podľa Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok: kancelária nad 20 m2 – 60,00 eur/mesiac, malá telocvičňa 

s prísl. - 3,50 eur/hod.   
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14.21/2 
 

 

 

Dôvodová správa: 

Dňa 31.08.2021 uplynula doba nájmu, vyplývajúca z Nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu 

určitú, v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku, nájomcovi bytu č. 18, Monike 

Kmečovej.  

Podľa §12 ods. 3 zákona 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.) má nájomca  právo na opakované 

uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve a v zákone č. 443/2010 Z. z..  

 

Weilburská 2442/7                              č. bytu                 nedoplatok 

Kmečová Monika                                     18              0 

 

 

 

 

 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Monike Kmečovej,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok, na dobu určitú,                  

do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa 

Michal Melicher, trvale bytom Vrbov č. 220, okres Kežmarok požiadal mesto Kežmarok  

o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o šesťčlennú rodinu so štyrmi nezaopatrenými 

deťmi, ktorá žila v podnájme, z ktorého dostala výpoveď. Pre nedostatok finančných 

prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôžu.  

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 8 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, pre Michala Melichera s manželkou, trvale bytom Vrbov 

220, okres Kežmarok. 

 

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. 8 v bytovom dome Lanškrounská                    

2527/1B, Kežmarok, pre Michala Melichera s manželkou Lenkou, trvale bytom Vrbov           

č. 220, okres Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o šesťčlennú rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi, ktorá žila                  

v podnájme. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné 

bývanie.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Michalovi Melicherovi 

s manželkou Lenkou, trvale bytom Vrbov 220, okres Kežmarok, na dobu určitú,                   

do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa: 

Mgr. Marta Pletzová, trvale bytom Vlková č. 120, okres Kežmarok, požiadala mesto 

Kežmarok o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o osamelú matku s nezaopatreným 

dieťaťom, ktorá žije so svojou starou mamou a sestrou. Pre nedostatok finančných 

prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôžu.  

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku, schváliť nájom bytu č. 16 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, pre Mgr. Martu Pletzovú, trvale bytom Vlková č. 120, 

okres Kežmarok.  

 

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. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, 

Kežmarok, pre Mgr. Martu Pletzovú,  trvale bytom Vlková 120, okres Kežmarok, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o osamelú matku s nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva so svojou starou 

mamou a sestrou. Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôžu.  

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Mgr. Marte Pletzovej, 

trvale bytom Vlková 120, okres Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa 

Marcel Neupauer s manželkou Janou sú v súčasnosti nájomníkmi mestského bytu na ul. 

Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, ktorí požiadali Mesto Kežmarok o výmenu bytu. 

Nájomcovia majú záujem o byt na vyššom poschodí s balkónom. Ide o šesťčlennú rodinu, 

z toho 4 nezaopatrené deti, ktorá žije v byte na prízemí, bez balkóna. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku, schváliť nájom bytu č. 19 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, pre Marcela Neupauera s manželkou, trvale bytom 

Lanškrounská 2527/1C, 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. 19 v bytovom dome Lanškrounská                    

2527/1C, Kežmarok, pre Marcela Neupauera s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 

2527/1C, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa rodiny so štyrmi nezaopatrenými deťmi do bytu                   

na vyššom poschodí s balkónom. Rodina v súčasnosti býva na prízemí, v byte                      

bez balkóna. 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Marcelovi 

Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok,                

na dobu určitú, do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa 

Lenka Stančeková je v súčasnosti nájomníčkou mestského bytu na ul. Generála Štefánika 

1049/14, Kežmarok, ktorá požiadala Mesto Kežmarok o výmenu bytu. Ide o osamelú matku, 

ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom v nevyhovujúcich podmienkach v jednoizbovom byte.  
 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku, schváliť nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 

2466/5, Kežmarok, pre Lenku Stančekovú, trvale bytom Generála Štefánika 1049/14, 

Kežmarok.  

 

4. 

Návrh  na  uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok, pre 

Lenku Stančekovú, trvale bytom Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o osamelú matku, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom                               

v nevyhovujúcich podmienkach v jednoizbovom byte.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok, Lenke Stančekovej, trvale 

bytom Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa 

Bc. Bianka Kováčová, trvale bytom Baštová 1558/28, Kežmarok, požiadala mesto Kežmarok 

o prenájom mestského nájomného bytu. Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom, ktorá 

v súčasnosti žije  vo viacpočetnej domácnosti. 

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku, schváliť nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 

2224/12, Kežmarok, pre Bc. Bianku Kováčovú, trvale bytom Baštová 1558/28, 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. 11 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok, pre 

Bc. Bianku Kováčovú, trvale bytom Baštová 1558/28, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Žiadateľka žije s partnerom a nezaopatreným dieťaťom                                   

vo viacpočetnej domácnosti. Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie 

dovoliť nemôžu.  

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok, Bc. Bianke Kováčovej, trvale 

bytom Baštová 1558/28, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa 

Anna Janošová, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok, požiadala mesto Kežmarok 

o výmenu mestského nájomného bytu. Nájomníčka má záujem o byt na vyššom poschodí pre 

zdravotné problémy svojho syna. Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom, ktorá žije v byte  

na prízemí. 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 

2442/5, Kežmarok,  pre Annu Janošovú, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok. 

 

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. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5, Kežmarok, pre 

Annu Janošovú, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa do bytu na vyššom poschodí. Ide o rodinu                               

s nezaopatreným dieťaťom, ktorá žije v byte na prízemí.  

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5, Kežmarok, Anne Janošovej, trvale 

bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa 

Peter Seman, trvale bytom Južná 1506/3, Kežmarok, požiadal mesto Kežmarok  o prenájom 

mestského nájomného bytu. Štvorčlenná rodina s dvomi nezaopatrenými deťmi žila                 

v podnájme, z ktorého dostala výpoveď. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje 

zabezpečiť si vlastné bývanie.  

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku, schváliť nájom bytu č. 14 v bytovom dome 

Weilburská 2442/7, Kežmarok, pre Petra Semana, trvale bytom Južná 1506/3, Kežmarok. 

 

7. 

Návrh  na  uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7, Kežmarok, 

pre Petra Semana, trvale bytom Južná 1506/3, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného 

zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o štvorčlennú rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá žila                    

v podnájme. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné 

bývanie.  

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7, Kežmarok, Petrovi Semanovi, trvale 

bytom Južná 1506/3, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.04.2023. 
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Dôvodová správa 

Ing. Jaroslav Bonk je v súčasnosti nájomcom bytu na ulici Weilburská 2550/13, Kežmarok. 

Pre zdravotné ťažkosti požiadal mesto Kežmarok o výmenu bytu, presťahovanie sa 

do bezbariérového bytu na prízemí.  

 

Stanovisko Komisie bytovej, správy majetku a lesného hospodárstva: Komisia odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku, schváliť nájom bytu č. 24 v bytovom dome 

Weilburská 2550/13, Kežmarok, pre Ing. Jaroslava Bonka, trvale bytom Weilburská 2550/13, 

Kežmarok. 

 

 

8. 

Návrh  na  uznesenie 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, 

pre Ing. Jaroslava Bonka, trvale bytom Weilburská 2550/13, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa do bezbariérového bytu na prízemí v predmetnom bytovom 

dome pre zdravotné ťažkosti žiadateľa. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, Ing. 

Jaroslavovi Bonkovi, trvale bytom Weilburská 2550/13,  Kežmarok, na dobu určitú,              

do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

14.22/9 



  
 

         
                      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: 24.02.2022 
 

 

K bodu programu: 14.23. 

Názov materiálu: Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej 

súťaže na prenájom nebytových priestorov v objekte na 

ulici Hlavné námestie č. 23/58,  060 01 Kežmarok   
 

 

Obsah materiálu: 1. Dôvodová  správa 

2. Návrh na uznesenie 

 
 

Potrebné k schváleniu: 
 

nadpolovičná väčšina všetkých poslancov 

 

Počet strán materiálu: 

 

Prílohy k ZM: 

 
 

2 

 

5 

 

Meno  funkcia 

a podpis 

predkladateľa: 

  

Mgr. Iveta Mazureková 

vedúca oddelenia 

 

                    

                                                                           

                      

 
 
 

 



 
 

         
                      M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 

14.23./2 
 

 

 

 

Dôvodová správa: 

Mesto Kežmarok je vlastníkom nehnuteľnosti – objektu na ulici Hlavné námestie č. 23/58,   

060 01 Kežmarok, postavenom na pozemku par. č. KN-C 564, k. ú. Kežmarok, zapísaných na 

LV č. 2479. V súčasnosti sú v tejto nehnuteľnosti k dispozícii priestory určené na prenájom.  

Mestu Kežmarok bola doručená žiadosť o prenájom nebytových priestorov, a to miestností č. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 o celkovej výmere 155,71 m2, za účelom zriadenia očnej optiky.  

Podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže.  

Výška nájmu stanovená v obchodnej verejnej súťaži je určená v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, v znení dodatkov, podľa účelu vyúžitia 

nebytových priestorov. Po schválení podmienok verejnej obchodnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie č. 23/58, 060 01 Kežmarok prebehne 

verejná obchodná súťaž v zmysle zákona.  

 
 

Návrh  na  uznesenie  
 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových  priestorov, a to miestností     

č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 o celkovej výmere 155,71 m2 v objekte na ulici Hlavné námestie č. 23/58, 

060 01 Kežmarok.  
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MESTO KEŽMAROK 
Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok   

(ďalej len vyhlasovateľ) 

 

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

v spojení s ustanovením § 281 až § 288 Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“)  

na prenájom nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavné námestie č. 23/58,  

060 01 Kežmarok. 

 

Vyhlasovateľ súťaže:  Mesto Kežmarok 

Štatutárny zástupca:   PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta 

Sídlo:     Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok 

IČO:     00326283 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK66 5600 0000 0016 0036 9017 

 

Predmet nájmu na základe súťaže: 

Nebytové priestory – miestnosti č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 o celkovej výmere 155,71 m2 v objekte na 

ulici Hlavné námestie č. 23/58, 060 01 Kežmarok, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 

564, k. ú. Kežmarok, evidovanom na LV č. 2479. Súťažná ponuka musí obsahovať všetky 

miestnosti, ktoré sú predmetom nájmu (predmetom nájmu sú nebytové priestory ako celok). 

Nehnuteľnosť je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

 

Minimálna výška ročného nájmu je stanovená podľa Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta, v znení dodatkov podľa účelu využitia. Zásady hospodárenia s majetkom mesta sú 

zverejnené na webovom sídle mesta Kežmarok TU. 

 

Výsledkom súťaže bude uzatvorenie nájomnej zmluvy. 

 

Podmienky súťaže: 
 

Účel nájmu: služby   

Doba nájmu: doba neurčitá, výpovedná doba 3 mesiace. 

Splatnosť nájomného: mesačne vopred, na základe faktúry zaslanej nájomcovi splatnej do 

10 dní od vystavenia faktúry.  

   

1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti: 

- u fyzickej osoby: meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej 

osoby, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nebol na jeho majetok 

vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo 

reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu 

https://www.kezmarok.sk/dokumenty-mesta/dokumenty-mesta/
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-  u fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby: obchodné meno, sídlo alebo miesto 

podnikania, právnu formu právnickej osoby, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej 

(oprávnených) konať jej menom, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie navrhovateľa, že 

nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné 

alebo reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh 

na vyhlásenie konkurzu 

-  špecifikáciu nebytových priestorov – predmet nájmu 

-  účel nájmu 

- číselné a slovné vyjadrenie navrhovaného ročného nájomného (bez služieb spojených 

 s nájmom) 

- splatnosť nájomného 

- doba nájmu 

- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že nemá žiadne záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže a jeho     

organizáciám a zariadeniam  

- čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s podstatnými 

náležitosťami zmluvy v zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 

nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.  

2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, 

ktoré sú priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia 

byť úradne preložené do slovenského jazyka. 

3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného 

podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním 

stanovenej lehote a každá zmena alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne 

doručená spôsobom určeným na predkladanie návrhov. 

4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po 

termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Predložené návrhy 

nemôžu obsahovať alternatívne návrhy. 

5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, navrhovateľ je viazaný 

návrhom až do 30 dní po schválení výsledku súťaže príslušným orgánom mesta. 

6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu príslušným orgánom mesta. Termín uzatvorenia 

nájomnej zmluvy je najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia nájmu víťazovi súťaže. V 

prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže 

neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie nájomnej 

zmluvy. 

7.  Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ navrhovateľom nehradí. 

8. Pri uzatváraní nájomnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden navrhovateľ, ktorý splnil podmienky 

súťaže. 

 

Termín a miesto predkladania návrhov: 

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť    

v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené: 

- presná a úplná adresa odosielateľa - navrhovateľa 

- heslo „Obchodná verejná súťaž – Nebytový priestor Hlavné námestie 23/58 “ 

- označenie „Neotvárať“ 
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- adresa príjemcu: Mestský úrad Kežmarok 

      Hlavné námestie 1 

      060 01 Kežmarok 

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín do 21.03.2022 do 12.00 hod. 

 

Vyhodnotenie návrhov: 

a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, 

dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov. 

b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude primátorom mesta vymenovaná 

najmenej trojčlenná komisia. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení 

súťažných návrhov je vylúčená. 

c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov 

a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie 

súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok 

súťaže, nebude do súťaže zaradený. 

d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a 

sídla navrhovateľov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, 

spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie návrhov a 

podpíšu protokol. 

 

Zo súťaže sa vylučujú : 

- súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže, 

- súťažné návrhy navrhovateľov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas súťaže 

bolo proti navrhovateľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol proti 

navrhovateľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

- návrhy navrhovateľov, ktorí majú akékoľvek  finančné záväzky  po lehote splatnosti a iné 

záväzky po uplynutí lehoty na plnenie voči vyhlasovateľovi súťaže. 

- návrhy navrhovateľov, v ktorých vyhlasovateľ súťaže zistí, že navrhovateľ  uviedol 

nepravdivé údaje v návrhu do súťaže alebo v jeho prílohách. 

 

Kritériá na vyhodnotenie súťažných návrhov: 

Kritériom vyhodnotenia súťažných návrhov na prenájom nebytového priestoru, ktoré budú 

spĺňať súťažné podmienky, je cenová ponuka. 

 

Návrh s najlepšou hodnotou kritéria pre každý samostatný predmet nájmu získava najvyšší 

počet bodov, ostatné návrhy získavajú počet bodov úmerne k hodnote kritéria (aritmeticky 

prepočítané). 

Komisia pre vyhodnotenie súťaže môže spôsob vyhodnotenia prispôsobiť a upraviť pred 

otváraním obálok so súťažnými návrhmi. Spôsob hodnotenia musí byt uvedený v zápisnici z 

vyhodnotenia súťažných návrhov. 

Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených kritérií a určí 

poradie navrhovateľov. 

 

Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže: 



 
 

         
                      M E S T O    K E Ž M A R O K 
 
 

 

14.23./6 
 

Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom 

odovzdaným pošte na doručenie najneskôr do 30 dní po vyhodnotení verejnej obchodnej 

súťaže.  

Obhliadka nehnuteľností: 

Obhliadku nebytových priestorov je možné dohodnúť na tel. č. 052/46 60 122 alebo 0908 

742 963. 

 

   

 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 

a) odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, 

b) meniť uverejnené podmienky súťaže, 

c) zrušiť súťaž, 

d) pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa         

na doplnenie a vykonanie opravy, 

e) vyzvať navrhovateľov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia 

výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), 

f) predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. 

 

 

 

Kežmarok   

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

                     primátor mesta                
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14.23./7 
 

Nebytové priestory, Hlavné námestie č. 23/58 
nebytový priestor výmera v m2 

1 nebytový priestor    45,07 

2 nebytový priestor 48,30 

3 chodba 23,50 

4 nebytový priestor 10,85 

5 nebytový priestor 5,10 

6 nebytový priestor 6,69 

7 nebytový priestor 5,70 

8 WC + predsieň 9,15 

9 sklad 1,35 

spolu      155,71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 


