
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 104/2008 

                     
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským 
zastupiteľstvom k 3.7.2008, za kontrolované obdobie roka 2008 a predchádzajúce 
obdobia. 
b) zrušuje uznesenie č. 141/2006, 13/2007, 92/2007, 141/2007 a 180/2007. 
   

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 105/2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnými finančnými 
kontrolami vyplývajúcich 
- zo správy č. 6/2007 - na Materskej  škole ul. Severná č. 5, Kežmarok (zápisnica č. 6),  
- zo správy č. 7/2007 - na Materskej škole ul. Možiarska č. 1, Kežmarok (zápisnica č. 5) 
- zo správy č. 3/2007 - na Základnej umeleckej škole ul. Dr. D. Fischera č. 2, Kežmarok 
(zápisnica č. 7). 
  
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 106/2008 
 
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 – č. 5/2008, vykonanej na 
základnej škole Hradné námestie č. 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007. 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 107/2008 
 
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 - č. 6/2008, vykonanej na 
základnej škole ul. Dr. Daniela Fischera č. 2 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 
2007. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 108/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2008. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 109/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok             
pre rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008 so zapracovaním pripomienok  č. 1 a č. 2.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 110/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje na finančný transfer vo výške  
1 500 000,- Sk spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. na prefinancovanie výskumu    
geotermálnej energie ako ďalší peňažný vklad nezvyšujúci základné imanie     
spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 111/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  uznesením č.  111/2008 zo dňa 3.júla 2008 

I. vyhlasuje  
v zmysle  §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania 
voľby hlavného kontrolóra na 28. august 2008 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

  
II.  ustanovuje  
§         spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok v zmysle   §18a ods. 3 zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku 
§         samotnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia jednotlivých 
kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené ich prihlášky na mestský 
úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom zastupiteľstve v deň konania voľby 
v časovom rozsahu max. 5  minút. 
 
 
§         náležitosti prihlášky:  
Ø      meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 
Ø      údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní 
Ø      profesijný životopis 
Ø      výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 
Ø      súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve 
podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 

  
 
III. určuje 
§         kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického 
alebo právneho zamerania 
§         ďalšie požiadavky: 
Ø      prax minimálne 5 rokov v samospráve 
Ø      bezúhonnosť deklarovaná výpisom z registra trestov 

iné predpoklady : 
Ø      prax z kontrolnej činnosti vítaná 
§         termín ukončenia podávania prihlášok: 14.8.2008 do 15.00 hod. 
§        miesto a  spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi 
musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne  na adresu: Primátor mesta Kežmarok, Mestský úrad, 
Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, 
 s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ – NEOTVÁRÁŤ !.  
   
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 112/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poslancovi Milanovi Nevlazlovi zahraničnú pracovnú 
cestu do Poľska do partnerského mesta Zgierz v dňoch 30.5-1.6.2008. 
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 113/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  pre projekt Zvýšenie 
kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku v celkovej 
výške  výdavkov projektu  13,3 mil. Sk. 
b) výšku spolufinancovania projektu  5 %, t.j 665 tis Sk z vlastných zdrojov z rozpočtu 
mesta Kežmarok 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 114/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neprijalo predložený návrh doplnku č.1 VZN mesta 
Kežmarok č.1/2007.   
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  súhlasí so začatím procesu  obstarania čiastkových   
zmien  územného plánu obce Kežmarok – Prestavba a dostavba priestoru ovčína na  
Kamennej bani na konský ranč, konský hotel, strelnicu a horskú dráhu a Rozšírenie 
a zmena priemyselnej zóny na ulici Slavkovskej pod Poľnonákupom na plochy 
zmiešaných funkcií.  
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania čiastkovej zmeny ÚPN obce 
Kežmarok bude hradiť navrhovateľ Ing. Jozef Debre, Suchá hora 38, Kežmarok.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 116/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  nesúhlasí  so začatím  procesu  obstarania 
čiastkových   zmien  územného plánu obce Kežmarok - Rozšírenie IBV Suchá hora 
a Rozšírenie záhradkárskej osady Pri hájovni. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 117/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 
postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta 
Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy č.703/904/2006, 
v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 
Bratislava 37, na nehnuteľnosť:  

1. „Bytový dom “na ul. Weilburská č. 1,3, súpisné číslo 2396 na pozemku p.č. 
KN-C 668/54 v k.ú. Kežmarok  

2. Pozemok p.č. KN-C 668/54 o výmere 419 m2 vedený ako zastavaná plocha 
a nádvorie v k.ú. Kežmarok 

Nehnuteľnosti sú  zapísané na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným 
vlastníkom je záložca – Mesto Kežmarok.           
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 118/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie MsZ č. 87/2008/1 zo dňa 
15.05.2008   

 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 119/2008 
 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme 
bytu č. 25 na ul. Baštová č. 8 v Kežmarku s p. Petrom Madarasom, Hlavné námestie č. 
26/64, Kežmarok. 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 120/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neschvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytu č. 29 na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku s p. Gabrielou Labudovou. 

 
 
 

 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 121/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 362/3 o výmere 
97 m2, k.ú. Kežmarok pre Margitu Jurdíkovú, bytom Hlavné námestie č. 27, Kežmarok, 
za cenu 860,- Sk/m2.  

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 122/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 2996 o výmere 
185m2 a  KN-C 2991 o výmere 178m2, k.ú. Kežmarok, za cenu 390,-Sk/m2,  pre Jozefa 
Vasičáka, bytom P. J. Šafárika 5/A, Kežmarok. 

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

 
 

  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 123/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 3296/54 
o výmere 4221m2,  k.ú. Kežmarok, za cenu 660,-Sk/m2 bez DPH, pre Ing. Ladislava 
Voláka, bytom Kamenná baňa č. 783/7, Kežmarok. 
Predaj realizovať po zosúladení zámerov v území a odsúhlasení čiastkovej zmeny ÚPN  
za podmienky, že    kupujúci sa v zmluve o budúcej zmluve zaviaže, že po ukončení 
výstavby miestnych komunikácií na predmetných pozemkoch bezodplatne prevedie do 
vlastníctva Mesta Kežmarok vybudované miestne komunikácie a pozemky pod nimi. 
Zmluvu o bezodplatnom prevode uzavrie s kupujúcim do 60 dní od nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na miestne komunikácie.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 124/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku, časť parcely 
KN-C 5052/57 a to novovytvorenú parcelu KN-C 5052/370 – ostatná plocha o výmere 91 
m2 podľa GP 146/2008 -  k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pre 
Ing.Petru Gallovú, Bardejovská 10, Kežmarok a Jána Gallu , Záhradná 15, Veľká 
Lomnica za cenu  390,- Sk/m2 za podmienky, že bude zriadené vecné bremeno pre 
existujúce verejné osvetlenie na pozemku a preložená uličná vpusť na náklady 
žiadateľa.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 125/2008 
   
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku a to : a časť 
parcely KN-C 7039/17 diel „1“ o výmere 9 m2 pričleneného  do parcely KN-C 7039/53 – 
zastavaná plocha o výmere 277 m2 a diel „2“ o výmere 2 m2 pričleneného do parcely 
KN-C 7039/82 – zastavaná plocha o výmere 43 m2 podľa GP č.174/2002 k.ú. Kežmarok 
pre Jozefa Janščáka s manž. bytom Zochova 61, Kežmarok za cenu 390,-Sk/m2 .  
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 126/2008 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s ch v a ľ u je odpredaj  pozemku, z dôvodu 
majetkovo-právneho usporiadania a to odpredaj časti pozemku  p. č. KN-C  2402/1, 
ost.pl., o výmere 27 m2, k. ú. Kežmarok, z majetku mesta Kežmarok, pre Annu 
Paugschovú, Továrenská 12, Kežmarok, za cenu 250.-Sk/m2.  

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 127/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 3296/5 o 
výmere 12 313 m2, k.ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, 
Kežmarok, IČO: 36455822,  za cenu 660 ,-Sk/m2 bez DPH. Predaj realizovať po 
zosúladení zámerov v území a odsúhlasení čiastkovej zmeny ÚPN  za podmienky, že    
kupujúci sa v zmluve o budúcej zmluve zaviaže, že po ukončení výstavby miestnych 
komunikácií na predmetných pozemkoch bezodplatne prevedie do vlastníctva Mesta 
Kežmarok vybudované miestne komunikácie a pozemky pod nimi. Zmluvu 
o bezodplatnom prevode uzavrie s kupujúcim do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia na miestne komunikácie.  
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 128/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C 668/3 
o výmere cca 1300m2, k.ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, 
Kežmarok, IČO: 36455822,  za cenu 680 ,-Sk/m2 bez DPH. Predaj realizovať po začatí 
výstavby polyfunkčného domu za podmienky,  že sa kupujúci v zmluve o budúcej 
zmluve zaviaže, že po ukončení výstavby technickej infraštruktúry (miestnych 
komunikácií, chodníkov, odstavných plôch a verejného osvetlenia)   na  pozemku  KN-C 
668/3 k bytovému domu, ktorého investorom bude nájomca, túto bezodplatne prevedie 
do vlastníctva Mesta Kežmarok. Zmluvu o bezodplatnom prevode uzavrie s Mestom 
Kežmarok  do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na 
tieto stavebné objekty. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 129/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov a to : KN-C 
3661/14 – orná pôda o výmere 5065 m2, KN-C  3661/12 – orná pôda o výmere 1565 m2, 
KN-C 3661/11 – orná pôda o výmere 17 m2, a KN-E 2482 – orná pôda o výmere 1929 
m2 v k.ú. Kežmarok pre Tatranskú mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok, IČO : 
31654363  za cenu 85,-  Sk/m2 bez DPH. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 130/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   zrušuje  uznesenie č.170/2006 zo dňa 22.6.2006   
( Marián Kriš,  Nižný Slavkov 158 ). 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 131/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e kúpu  časti pozemku KN-C  3586, 
zastavaná plocha,  o výmere 23 m2  - k.ú. Kežmarok  z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania MK od  Márie Braviakovej, bytom Pradiareň 762/38,  Kežmarok,  
za cenu  115,- Sk/m2. 
 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 132/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku   s c h v a ľ u j e  zámenu  pozemkov z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania a to časti parciel KN-E 1074, 1075 a 1076  ktoré sú vo 
vlastníctve  Bjalončíka  Mariána s manž. bytom Hviezdoslavova 4/15 , Kežmarok 
o celkovej výmere  210 m2, za časť parcely KN-E 1110/5  o výmere 68 m2, ktorá je vo 
vlastníctve mesta Kežmarok s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote 115,- Sk/m2.  

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 133/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   zrušuje  uznesenie č.226/2007 zo dňa 8.11.2007   
( Ján Štancel s manž. – Malý Slavkov ) 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 134/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku s c h v a ľ u j e odpredaj pozemku  KN-C 504/5, 
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 2575 m2 k.ú. Malý Slavkov pre Jána 
Štancla s manž. bytom ul. Sv. Michala 7, Malý Slavkov za cenu 57,-  Sk/m2.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 135/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e prenájom  pozemkov : 

- KN-E 6735/1 o výmere 1 473 m2 
- KN-E 6736  o výmere 1 499 m2 
- KN-E 6735/2 o výmere 121 m2   

z dôvodu výstavby cyklistického chodníka  Kežmarok - Vrbov na obdobie 15-tich rokov, 
pre obec Vrbov za cenu  1 Sk za podmienky, že po uplynutí doby nájmu obec Vrbov 
odpredá stavbu  cyklistického chodníka  na uvedených pozemkoch  mesta Kežmarok  za 
cenu 1 Sk/m2. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 136/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ú h l a s í  s nadobudnutím nehnuteľného majetku 
štátu v správe Ministerstva obrany SR a to objektu športovej haly čs. 2250 na pozemku 
parc.č. 1938/20 a pozemkov parc.č. KN-C 1938/20 o výmere 2768 m2, zast. plochy 
a nádvoria a KN-C 1938/36 o výmere 1457 m2, zast. plochy a nádvoria,  bezodplatným 
prevodom na Mesto Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 137/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e zámenu nehnuteľností – budovu súp. 
č. 1313 ( Základná škola sv. Kríža v Kežmarku v Kežmarku ) na pozemku KN-C 
1961/65  a pozemok KN-C 1989/9 o výmere 326 m2, k.ú. Ľubica, ktorých vlastníkom je 
mesto Kežmarok, za nehnuteľnosti – budovu súp. p. č. 529, na ul. Starý trh 25 
v Kežmarku na pozemku KN-C 129 a pozemky KN-C  129 o výmere 902 m2, KN-E 2812 
o výmere 841 m2, KN-E 2904/1 o výmere 4979 m2, KN-E 2907 o výmere 3770 m2, k.ú. 
Kežmarok a pozemky KN-E 248 o výmere 11 365 m2 a KN-E 356 o výmere  11 800 m2, 
k.ú. Malý Slavkov, ktorých vlastníkom je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok, 
Kostolné námestie 21, Kežmarok, bez doplatenia rozdielu vo vecnej hodnote 
zamieňaných nehnuteľností. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 138/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku deleguje p. Ing. Gnojčákovú za člena Správnej rady 
Mestského športového klubu Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 139/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie MsZ č. 114/2008 zo dňa 3.7.2008. 
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 140/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok č.1 VZN mesta Kežmarok 
č.1/2007.   
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3.7.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 141/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotácie pre kultúrne aktivity na rok 2008 
podľa VZN mesta Kežmarok č.1/2007.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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