
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 27.3.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými 
kontrolami – záznam č. 1/2008 a záznam č. 2/2008, vyplývajúcich zo správy č. 2/2007 a č. 
1/2007.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
vykonanej na základnej umeleckej škole A. Cígera, ul. Hviezdoslavova č. 12 Kežmarok, 
za kontrolované obdobie roka 2007. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  použitia kapitálových 
finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní,  vykonanej na základnej 
škole Nižná brána č. 8 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007. 
 

 
 

Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  použitia kapitálových 
finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej 
klasifikácie a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, vykonanej na základnej 
umeleckej škole A. Cígera, ul. Hviezdoslavova č. 12 Kežmarok, za kontrolované obdobie 
roka 2007. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 2/2008 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 34/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu vo výške 
177 000,- Sk na financovanie kapitálových výdavkov ZUŠ A. Cígera, Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 35/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej 
výpomoci spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 900 tis. Sk, so splatnosťou do 
31.12. 2008. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 36/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zriadenie Mestského športového klubu  
( MŠK ) Kežmarok od 1.7.2008.       
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 37/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzavretím nájomnej zmluvy o nájme bytov 
na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku:  
 
Byt č. 14 - Andrea Majerčáková, bytom Lanškrounská 13, Kežmarok  
Byt č. 28 – Marianna Rennerová, bytom Možiarska 3, Kežmarok 
 
a nájme bytu na ulici Hlavné námestie 11 v Kežmarku: 
 
Byt č. 3 - Jozef Klempár, Hlavné námestie 64, Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 38/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s predĺžením doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytu nájomcom: 
 

34. Lenka Lhotová,   Gen. Štefánika 14/30  o 1 rok 
35. Božena Harabinová  Gen. Štefánika 14/16  o 1 rok 
36. Ľudmila Harmanová Gen. Štefánika 14/31  o 1 rok 
4.  Janka Bartošová  Košická 10/22  o 3 roky,do 30.09.2011 

 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 39/2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo odvoláva Dušana Jurdíka ako člena Komisie RR, CR a PČ. 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 40/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo menuje Ing. Jána Brejčáka za člena Komisie RR, CR a PČ. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 41/2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
 
uznesením č. 41/2008 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu 
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Nižná brána v Kežmarku, ktorý je 
realizovaný pre Základnú školu Nižná brána 8 Kežmarok a ktorý je v súlade s 
Programom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky  2008-2013 
 b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
 c) financovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
na projekt, t. j. 2 144 000,- Sk. 

 
 
 

 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 42/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
 
uznesením č. 42/2008 
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu 
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Hradné námestie v Kežmarku, ktorý je 
realizovaný pre Základnú školu Hradné námestie 38 Kežmarok a ktorý je v súlade s 
Programom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky  2008-2013 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
 
uznesením č.43/2008 
zabezpečenie realizácie projektu Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad so  
zabezpečením spolufinancovania vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov  
projektu 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť poslanca mesta Kežmarok Ing. Andreja 
Višňovského na zahraničnej služobnej ceste do partnerského mesta Gliwice v dňoch od 
06.-10.5.2008 ako vedúceho delegácie na podujatí Dni Európy. 
 

 
 

Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2008 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  s c h v a ľ u j e odpredaj splaškovej kanalizácie 
v časti Pradiareň za cenu 61 000,- Sk spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, 
a.s.,  so sídlom v Poprade, Hraničná 17, IČO 36 485 250. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   v  Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie rodinného domu  
v Kežmarku s. č. 95, na ul. Hlavné námestie č.49, na pozemku parc. č. KN-C  377 k. ú. 
Kežmarok  a   pozemku  parc.č. KN-C 377, k.ú. Kežmarok  od vlastníkov Ondreja 
Klempára a Evy Klempárovej, obidvaja bytom Kežmarok, Hlavné námestie 49 za  cenu 
2 500 000 Sk. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2008 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku z parcely KN-E 
6697/3 o výmere 1125m2 pričleneného k novovytvorenej parcele KN-C 2280/62, diel „1“, 
podľa geometrického plánu č. 3/2008, za cenu 380,-Sk/m2 vrátane DPH, pre MIROND, 
spol., s.r.o., Kežmarok, nad Traťou 1, Kežmarok, IČO 31 733 433.   
 

 
 

Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 48/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu pozemku KN-C 668/3 o výmere 
cca 500m2, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok za pozemok KN-E 1125 
o výmere cca 500m2, ktorého vlastníkom je Pienstav a.s., Stará Ľubovňa, Levočská 27, 
Stará Ľubovňa, IČO 00 188 034 s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote. Presnú 
výmeru pozemku zastavaného bytovým domom určí GP vypracovaný po začatí 
výstavby.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu pozemku KN-E 5282/2 o výmere 
555m2, k.ú., ktorého vlastníkom je Ing. Jozef Debre, bytom Suchá hora 38, Kežmarok, 
za pozemky KN-E 6731/2 o výmere 123m2 a KN-E 6731/1 o výmere 956m2, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Kežmarok za cenu  bez doplatenia  rozdielu vo vecnej hodnote 
zamieňaných pozemkov a za podmienky zriadenia vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve Ing. Debreho Jozefa a to 7 m široký pás ( budúca prístupová cesta do 
priemyselného areálu ), ktorý vznikne vyčlenením časti pozemkov na parcelách 5319/6, 
5319/9, 5319/10, 5319/11 a prislúchajúci pás o šírke 6m2 na parcele 3179/2.   
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 50/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj časti parcely KN-C 1810/1  
a to diel „1“ o výmere 3 m2 pričleneného do parcely KN-C 1810/7 – zastavaná plocha 
o celkovej výmere 23 m2   podľa GP č.: 32/2007 – k.ú. Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pre Mgr. Jozefa Forbergera s manž. bytom 
Toporcerova 15, Kežmarok za cenu 500,- Sk/m2. 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 51/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj časti parciel a to : z KN-E 
4429 diel „11“ o výmere 8 m2, z KN-E 4432 diel „13“ o výmere 7 m2  pričlenených  do 
parcely KN-C 4341/20 – záhrada o výmere 277 m2, z KN E 4429 diel „12“ o výmere 4 
m2 pričleneného do parcely KN-C 4341/28 – zastavaná plocha o výmere 4 m2, z KN-E 
6703/1 diel „14“ o výmere 1 m2 pričleneného do parcely KN-C 6703/3 – zastavaná 
plocha o výmere 1 m2 podľa GP 196/2007 – k.ú. Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pre Jána Nahalku  s manž., bytom Poľná 73 
Kežmarok  za cenu   250,- Sk/m2.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 52/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj  časti pozemku KN-C 
2205/1 o výmere 3 m2 pričlenenej do parcely KN-C 2205/11 o celkovej výmere 24 m2 
podľa GP č.: 14280922-102/2004 ,  k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadanie pozemku pod garážou pre Antona Somra , Lanškrounská 13, Kežmarok 
za cenu 900,- Sk/m2 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  odkúpenie  časti pozemku KN-C 97 
a to : diel „18“ o výmere 94 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 97/2 -  
ostatná plocha o výmere 94 m2 a diel „19“ o výmere 165 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C 97/3 – zastavaná plocha o výmere 165 m2 podľa GP č.: 
14280922-074/2007 k.ú. Kežmarok  z dôvodu maj.právneho usporiadania od vlastníkov 
pozemku KN-C 97 a cestného telesa na ul. Baštová v Kežmarku a to od : 
 
l./ Ing.Metod Horanský s manž., bytom Baštová 24 Kežmarok ......................v podiele 1/6 
2./ Scholtz   Tomáš s manž., bytom Baštová 24 Kežmarok ............................. v podiele 1/6 
3./ MUDr. Sekanová Alica, bytom Baštová 24 Kežmarok............................... v podiele 1/6 
4./ Dammer Andrej s manž., bytom Baštová 24, Kežmarok ..........................  v podiele 1/6 
5./ Schalek Dušan bytom Toporcerova 7, Kežmarok .....................................   v podiele 1/6 
6./ Volák František s manž., bytom Baštová 24 Kežmarok ...........................   v podiele 1/6  
 
za cenu 150,- Sk/m2  ( príjazdová cesta + zeleň ) a cestného telesa podľa predloženého 
ocenenia zo dňa  25.10.2005 za cenu 48 959,- Sk.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e  odpredaj  pozemkov KN-C 501/11 
o výmere 2674 m2,  KN-E 175/2 o výmere 410 m2 a  KN-E 173/1 o výmere 3206 m2  , 
 k.ú. Malý Slavkov pre obec Malý Slavkov , IČO 31984673  za cenu 70,- Sk/m2   
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e  kúpu  verejného osvetlenia , 
vodovodnú  a kanalizačnú  prípojku a miestnu komunikáciu do majetku mesta 
Kežmarok a to : 
 
        l./ vodovodnú prípojku za cenu     .........      155 700,- Sk 
        2./ kanalizačnú prípojku za cenu    ..........    251 990,- Sk 
        3./ verejné osvetlenie za cenu         ..........     165 000,- Sk 
        4./ miestnu  komunikáciu  za cenu    ..........  258 900,- Sk   
 
od účelového zariadenia Cirkvi , Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa , Kežmarok IČO : 
37789767. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e odkúpenie  pozemku , časť parcely 
KN-E 5036/10 diel „1“  o výmere 311 m2 , pričleneného do novovytvorenej parcely KN-
C 3131/3, zastavaná plocha o výmere 311 m2 podľa geometrického plánu č.  14280922-
055/2007, k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania miestnej komunikácie ul. J.Chalupku  od MVDr. Jozefa Jordana – bytom 
Pod lesom 5 – Kežmarok za cenu : 115,- Sk/m2.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v K e ž m a r k u  r u š í   uznesenie č. 227/2007   zo dňa 8.11.2007   
( Marta Krupjaková, Kežmarok ).   
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v K e ž m a r k u  s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku KN-E 
4944/3 – ostatná plocha o výmere 94 m2 – k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania pre Martu Krupjakovú , bytom Slavkovská 38, Kežmarok za cenu 200,- 
Sk/m2.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 59/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku n e s ch v a ľ u j e návrh  na  odpredaj  časti  
pozemku p. č. 545/1, k. ú. Kežmarok, pre Alžbetu Mikulášikovú , bytom Priekopa 19/A , 
Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku s ch v a ľ u je odpredaj polyfunkčného  objektu  
v Kežmarku s.č.38, Hlavné námestie č.88, na pozemku p. č. KN-C  510/1, k. ú. 
Kežmarok, vrátane pozemku KN-C 510/1 o výmere 649 m2 z majetku mesta Kežmarok 
pre Petra Suchého, trvale  bytom Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok   za cenu  5 000 000.-
Sk.   
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  n e s ch v aľ u j e odpredaj  pozemku p. č. KN-C 
450/25, zast.pl. a nádvorie, o výmere 427 m2, k. ú. Kežmarok  pre Gardoša Milana 
a Ivetu , Hradné námestie č. 28, Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v K e ž m a r k u  r u š í   uznesenie č. 133/2005   zo dňa 
30.8.2005   ( Mária Majerčáková, Malý Slavkov ).   
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2008 
 
Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  s ch v a ľ u j e odkúpenie pozemku  KN-E 4191 
o výmere 2410 m2 k.ú. Kežmarok  od vlastníčky Márie Majerčákovej,  Lúčna č.42, Malý 
Slavkov, do majetku mesta Kežmarok, za cenu 115.-Sk/m2 z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku. 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v K e ž m a r k u   
 

I.         prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  „Čiastkovej zmeny  
Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“   
 
 
II.        berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok 
            na ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“   

      II.2    schválenný návrh „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na ulici  
                 Slavkovskej časť Priemyselná zóna“  je v určenom rozsahu záväzným a smerným  
                podkladom pre vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné  
                povolenie  
       II.3    výsledok preskúmania návrhu „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok  
                   na ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“  - Krajským stavebným úradom   
                 v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania vyjadrenom  
                 v stanovisku č.2008-250-02  zo dňa 10.3.2008 
 

III. súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
            prerokovania návrhu  

       
     IV .    schvaľuje  

 IV.1    návrh „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej  
            časť Priemyselná zóna“   

        IV.2     Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok č.1/2008 zo dňa 27.3.2008,   
                  ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny  ÚPN obce  
 
 

V.     ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na  
            ulici Slavkovskej časť Priemyselná zóna“  vyvesením na 

úradnej tabuli  mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  
dotknutým orgánom  
                                                                 Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 



                                                                                             Ing. Eva Kelbelová 
      V.2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení   

           „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej časť  
           Priemyselná zóna“ a  doručiť MVARR SR 

 
                                                                   Zodpovedný :  Ing. Eva Kelbelová 

V.3      „Čiastkovú zmenu  Územného plánu obce Kežmarok na ulici Slavkovskej  
            časť Priemyselná zóna“  , po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu   
             s výpisom u uznesenia MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad  
            v Prešove  

 
                                                                    Zodpovedný  :     Ing. Eva Kelbelová  

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   súhlasí  so  začatím  procesu obstarania doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na funkčné využitie pozemkov pre účely dostavby 
a vytvorenia ochrannej zóny  kláštora a rozšírenia cintorína na Kamennej bani 
v Kežmarku. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2008 
   
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku súhlasí  so  začatím  procesu obstarania  doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na  funkčné využitie pozemkov p. č. 3296/54 a 3296/5  
v lokalite Kamenná baňa  pre účely rodinnej bytovej výstavby na náklady žiadateľov . 
 
   
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  súhlasí  so  začatím  procesu obstarania  doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na funkčné využitie pozemku p. č. KN-E 1381/1  
v lokalite Kamenná baňa  pre účely rodinnej bytovej výstavby  na náklady žiadateľa. 
 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e : 
 

a) Plán Mesta Kežmarok na zavedenie eura. 
b) Pristúpenie Mesta Kežmarok k etickému kódexu pri zavedení eura. 

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:  
 
a/ odvolanie pani Zlatice Irhovej  z dozornej rady Spravbytherm, s.r.o. 
 
b/ vymenovanie pani Aleny Košovej, narodenej XXXXXX, rodné číslo XXXXXX 
bytom Kežmarok, Krvavé pole 26 za členku dozornej rady Spravbytherm, s.r.o. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotácie nasledujúcim projektom: 
 
Názov žiadateľa:                                                                                  Čiastka:  
 
SOU Kežmarok                                                                                   100 000,- Sk 
Zuzana Purtzová Orientation – tourist services                                51 000,- Sk 
Múzeum v Kežmarku                                                                           30 000,- Sk 
Združenie pre rozvoj cestovného ruchu Kežmarok                          70 000,- Sk 
Almma, s.r.o., Kežmarok                                                                      42 500,- Sk 
Rawell RB, s.r.o., Kežmarok                                                                32 000,- Sk 
Videocom Štancel, s.r.o.                                                                        68 600,- Sk 
Jaroslav Štancel Videocom Štancel                                                      60 000,- Sk 
Schola Humanitatis                                                                               55 900,- Sk 
OZ Gplus – Galéria u anjela                                                                 60 000,- Sk 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
primátor mesta                                                                                      prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 


