
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 15.5.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými 
kontrolami, na Materskej  škole ul. Cintorínska č. 3 Kežmarok (zápisnica č. 3) a na 
Materskej škole ul. Kuzmányho č. 41 Kežmarok (zápisnica č. 4), vyplývajúcich zo 
správy č. 4/2007 a č. 5/2007.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2007. 

 
 

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2008 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 
2007 s výsledkom hospodárenia z hlavnej činnosti 70 464 260,15 Sk a výsledkom 
hospodárenia z vedľajšej činnosti 43 577,20 Sk bez výhrad. 

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

 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie výsledku 
hospodárenia Mesta Kežmarok: 

            Prebytok hospodárenia roku 2007 na vysporiadanie:    70 675 833,15 Sk 
            Rozdelenie: 

a) prevod do rezervného fondu     70 675 833,15 Sk 
 

 Prebytok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2007:                  43 577,20 Sk 
 Rozdelenie: 

b) prevod do rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia             43 577,20 Sk 
 

 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie výsledkov 
hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Kežmarok: 

 
A) Mestské kultúrne stredisko:     

 Prebytok hospodárenia roku 2007:                        225 025,08 Sk 
 Rozdelenie: 

            a)prevod do rezervného fondu     225 025,08 Sk 
 
B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  
Prebytok hospodárenia roku 2007:                            1 982,73  Sk 

 Rozdelenie: 
a)prevod do rezervného fondu         1 982,73  Sk 
 
C) Nemocnica s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra (NsP):     
Prebytok hospodárenia roku 2007:                  18 753 836,52 Sk 

 Rozdelenie: 
a)vysporiadanie straty minulých rokov                    18 437 260,42  Sk 
b)prevod do rezervného fondu               316 576,10  Sk 

 
Účtovnú operáciu rozdelenia prebytku hospodárenia vykoná Mesto Kežmarok, 
nakoľko NsP bola k 30.11. 2007 zrušená. 

 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje inventarizáciu majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2007 vrátane navrhnutého vysporiadania 
inventarizačných rozdielov pre Mesto Kežmarok a nasledovné príspevkové a rozpočtové 
organizácie Mesta Kežmarok: 

- Správa telovýchovných zariadení 
- Mestské kultúrne stredisko 
- Nemocnica s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra 
- Domov dôchodcov 
- Centrum voľného času 
- ZUŠ A. Cígera, ZUŠ ul. Dr. Fischera  
- ZŠ ul. Dr. Fischera, Nižná brána, Hradné nám. 
- MŠ Cintorínska, Kuzmányho, Možiarska, Severná 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie majetku Mesta 
Kežmarok a Správy telovýchovných zariadení podľa predloženého zoznamu. 
 

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 3/2008 podľa predloženého návrhu. 
 

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

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí: 
1. s uzavretím zmluvy o nájme bytu č. 25 na ul. Baštová č. 8, Kežmarok s p. Máriou                                                                                   
Kolejákovou, Tatranská č. 18, Kežmarok, na dobu neurčitú.  
 
2. s uzavretím zmluvy o nájme bytu na ul. Lanškrounská č. 4, Kežmarok 
s p.Vladimírom Koreňom, Severná č. 2, Kežmarok, na dobu neurčitú. 
 
3. s uzavretím zmluvy o nájme bytu na ul. Hradné námestie č. 3, Kežmarok s p. Jánom 
Antalom, Továrenská č. 35, Kežmarok, na dobu jedného roka. 

 
 

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s predĺžením doby nájmu bytu nájomcom: 
Lipták Peter, Košická 12/24, doba nájmu do 31. 01. 2009 
Brija Ján, Gen. Štefánika 14/18, doba nájmu do 30. 06. 2009. 
  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 1951/2 
o výmere 269m2,  k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania, za cenu 
450,-Sk/m2, pre Štefana Eliáša s manželkou, bytom Michalská 1, Kežmarok. 
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu ¼ na dome súp.č 551 za cenu podľa znaleckého 
posudku,  na pozemku KN-C 2485 o výmere 213m2, kultúra zast.plocha v podiele ¼ za 
cenu 800,-Sk/m2 a na pozemku KN-C 2486 o výmere 699m2, kultúra záhrada v podiele 
¼ za cenu 700,-Sk/m2 a novovzniknutú parcelu KN-C 2487/1 o výmere 260m2, podľa 
GP č.65/2003 (vyhotovil Ing.A.Olekšák ), k.ú. Kežmarok za cenu 340,-Sk/m2 pre 
KÁVOMATY s.r.o., Nižná Brána 2, Kežmarok, IČO 317 356 57 vrátane DPH, za 
podmienok, že väčšinoví podieloví spoluvlastníci, ktorými sú Alžbeta Cesnaková, 
H.Meličkovej 5, Bratislava v podiele 11/24 a Aurel Palumbiny, Kirchenstrasse 27, 816 75 
Mníchov v podiele 7/24,  nevyužijú svoje zákonné predkupné právo a nepožiadajú 
v lehote do 2-och mesiacov od ponuky na realizáciu predkupného práva o odkúpenie 
podielu na uvedených nehnuteľnostiach za cenu  schválenú MsZ Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č.46/2008 zo dňa 27.03.2008 
o odkúpení rodinného domu v Kežmarku s.č.95 (O.Klempár, Hl.nám 49, Kežmarok).   
   

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v K e ž m a r k u  r u š í   uznesenie č. 232/2007   zo dňa 
8.11.2007. ( Margita Boceková, Silvia Róthová, Ing.Werner Frank a Norbert Frank – k.ú. 
T.Lomnica )  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj časti parciel : z KN-E 
6553/304 o výmere 5143 m2, z KN-E 6552/203  o výmere 1532 m2,z KN-E 6553/2  
o výmere 19 m2, z  KN-E 6553/1 o výmere 16 m2  z KN-E 6552/202 o výmere 4711 m2 
k.ú. Tatranská Lomnica   pre : Norberta Franka – EUROINF TATRY – Salaš u Franka, 
Popradská 34, Stará Ľubovňa, IČO : 310 024 63 za cenu 576,-Sk/m2. / v cene nie je 
započítaná DPH /.   

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

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   v K e ž m a r k u  r u š í   uznesenie č. 52/2008   zo dňa 27.3.2008   
( Somr Anton -  Kežmarok ).   
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 95/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v K e ž m a r k u  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 
usporiadania pozemku pod garážou pre Antona Somra s manž. bytom Lanškrounská 
13, Kežmarok za cenu 500,- Sk/m2 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 96/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku – časti parcely 
KN-E 4261/4 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to diel „l“ o výmere 17 m2 
pričleneného  do parcely KN-C 4243/14, zastavaná plocha o celkovej výmere 31 m2   
podľa GP.:14280922-076/2007 ,  k.ú. Kežmarok pre  Františka Funketa s manž., bytom 
Poľná 49, Kežmarok  cenu 500,- Sk/m2.  
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 97/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku – časti parcely 
KN-E 4261/4z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania  a to diel „2“ o výmere 5 m2 
pričleneného  do parcely KN-C 4243/13, zastavaná plocha o celkovej výmere 34 m2   
podľa GP.:14280922-076/2007 ,  k.ú. Kežmarok pre  Jozefa Klusa s manž., bytom Poľná 
65, Kežmarok  cenu 500,- Sk/m2.  
 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 98/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e kúpu pozemkov do majetku mesta 
z dôvodu úpravy železničného priecestia a to:  
 
l./ parcelu KN-C 3578/11 o výmere 72 m2  za cenu 115,- Sk/m2 od f.: TOREAL s.r.o. –  
    Pradiareň 40, Kežmarok, IČO : 36 473 197 ,  
 
2./ parcelu KN-C 3578/10 o výmere 55 m2 za cenu 115,- Sk/m2 a KN-C 3578/2 o výmere  
     284 m2 za cenu 150,- Sk/m2 od Václava Matějovského s manž., bytom Toporcerova 
     27, Kežmarok  
 
podľa predloženého GP 67/2007 – k.ú. Kežmarok v celosti 

 

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 99/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e kúpu spoluvlastníckeho l/4 podielu 
k pozemkom  z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov zastavaných  MK 
a to : z KN-E 1538 diel „l“ o výmere 632 m2 a z KN-E 1543 diel „2“ o výmere 1700 m2 
pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 3435/2 druh pozemku zastavaná plocha 
o výmere 2332 m2  podľa GP.:14280922-060/2007 – k.ú. Kežmarok od Petra a Beaty 
Ripku, Haslacher Weg 12, D-74321 Bietigheim , SRN za cenu 115,- Sk/m2.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 100/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku a to : diel „1“ z  
parcely KN-E 4941/8 o výmere 75 m2 pričleneného do parcely  KN-C 1763/2 druh 
pozemku záhrada o výmere 75 m2  a časť parcely KN-C 3180/1 a to  novovytvorenú 
parcelu KN-C 3180/9 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 437 m2 podľa GP :  
č. 29/2007 k.ú. Kežmarok pre T.S.A spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom: 
Slavkovská 36 , Kežmarok , IČO 31 695 566 za cenu 560,- Sk/m2 vrátane  DPH. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 101/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie časti pozemkov p. č. KN-
C 3370/8 o výmere 69 m2, p. č. KN-C 3370/9 o výmere 90 m2,  k. ú. Kežmarok do 
majetku  mesta Kežmarok od Zdenka Vojtičku, Strelnica 2301/11 A, Kežmarok, za cenu 
115.-Sk/m2 a odkúpenie miestnej komunikácie na predmetnom pozemku po jej 
vybudovaní za cenu 1.-Sk.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 102/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  súhlasí  so začatím  procesu  obstarania Čiastkovej  
zmeny územného plánu obce Kežmarok  pre rozšírenie priemyselného areálu 
Tatranskej mliekárne  a.s. 
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania čiastkovej zmeny  ÚPN obce 
Kežmarok bude hradiť Tatranská mliekáreň a.s. Kežmarok  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.5.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 103/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 

1. ruší uznesenie č. 42/2008 
 

2. schvaľuje 
 
uznesením 103/2008 

 
 
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  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%, t.j 586 800,-Sk z celkových  
           oprávnených výdavkov na projekt, ktoré predstavujú čiastku  11 735 236,92 Sk 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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