
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 142/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie : 
 

- zánik poslaneckého mandátu PhDr. Eleonóry  Baráthovej vo volebnom obvode  
      č. 2 
- zloženie sľubu poslankyne mestského zastupiteľstva pani Kataríny  Šiškovej, 

ktorej vznikol poslanecký mandát vo volebnom obvode č.2 v Kežmarku 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 143/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 28.8.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 144/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  poskytovania cestovných 
náhrad pri zahraničných pracovných cestách, rešpektovanie zákona 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov – správu č. 3/2008, vykonanú na 
Mestskom úrade, ul. Hlavné nám. č. 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2007 a 
I. polroka 2008 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 145/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti  čerpania dotácií z vlastných 
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok pre športové kluby, podľa VZN mesta – 
záznam č. 4/2008,  vykonanú na Mestskom úrade, ul. Hlavné nám. č. 1 Kežmarok, za 
kontrolované obdobie roka 2007. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 146/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade s §18 a § 18a zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí do funkcie 
hlavného kontrolóra mesta Kežmarok Ing. Ľudmilu Gnojčákovú so začiatkom 
funkčného obdobia 01.10.2008. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 147/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 

a) berie na vedomie odstúpenie PhDr. Eleonóry Baráthovej z pozície predsedníčky 
a členky komisie kultúry a spoločenského života  Mestského  zastupiteľstva 
v Kežmarku a odstúpenie Mgr. Romana Porubäna, Mgr. Eriky Cintulovej, Mgr. 
Borisa Švirlocha a Mgr. Milana Chomu z pozície členov komisie kultúry 
a spoločenského života  Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku 

 
b) volí za nových členov komisie kultúry a spoločenského života  Mestského       
zastupiteľstva v Kežmarku:  

1. p. Katarínu Šiškovú,  
2. Mgr. Mariannu Oškovú,  
3. MUDr. Mgr. Janu Víznerovú 
4.  Ing. Andreja Višňovského 
5.  Mgr. Miroslava Beňka 
 

c) volí za predsedu komisie kultúry a spoločenského života  Mestského                  
zastupiteľstva v Kežmarku p.  Juraja Švedlára 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 148/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku  zrušuje uznesenie č.129/2008 zo dňa 3.7.2008  
 ( Tatranská mliekareň – Kežmarok  ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 149/2008 
 
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 71 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 ( 2,82 € ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 150/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e zámenu  časti pozemku KN-C 668/3 
o výmere  492 m2 a časti pozemku KN-E 2326/10 o výmere 7 m2, k.ú. Kežmarok, vo 
vlastníctve Mesta Kežmarok,  za pozemok KN-E 1125 o výmere 658 m2, kú. Kežmarok, 
ktorého vlastníkom je PIENSTAV a.s., Levočská 27, Stará Ľubovňa, IČO 00 188 034,  
s doplatením rozdielu vo vecnej hodnote zamieňaných nehnuteľností v prospech 
PIENSTAV, a.s.  650 Sk/m2 (21,57 €, konverzný kurz 1 € = 30,126 Sk). 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 151/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   zrušuje uznesenie č.152/2007  zo dňa 28.6.2007   
( František Rams – Kežmarok ) 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 152/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov a to : z KN-E 
1080  diel „1“ o výmere 109 m2 , z KN-E 1110/5 diel „3“ o výmere13 m2 pričlenených do 
novovytvorenej parcely KN-C 670/52 – zastavaná plocha o výmere 263 m2, z KN-E 
6779/1 diel „4“  o výmere  58 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 670/53 – 
zastavaná plocha o výmere 58 m2  - podľa GP 22/2008  k.ú. Kežmarok  a z KN-E 1110/5 
diel „3“ o výmere 3 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 670/48 – 
zastavaná plocha o výmere 310 m2 – podľa GP 5/2008 – k.ú. Kežmarok pre Františka 
Ramsa, bytom Petržalská 18 Kežmarok,  za cenu 600,- Sk/m2 (19,92 € ) vrátane DPH . 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 153/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj novovytvorenej parcely KN-C 
3243/5, k.ú. Kežmarok, o výmere 126m2, (časť  pozemku KN-E 6576/3)  pre Ondreja 
Kraka a manželku Annu Krakovú, bytom Štúrova 28, Kežmarok za cenu 430,-Sk/m2 
(14,27 €., konverzný kurz  1 € = 30,1260 Sk).  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 154/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje služobnú cestu do mesta Lanškroun poslancom mesta 
Kežmarok – Ľudmila Rochová, PhDr. Marta Sabolová,  Ing. Andrej Višňovský, v dňoch 
12.- 14.9.2008 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 155/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje lokalitný program obnovy meštianskeho domu č. 64 
na Hlavnom námestí a Reduty a harmonogram postupu ako je uvedený v tomto 
dokumente. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 156/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pri príležitosti osláv 10. výročia 
podpísania partnerskej zmluvy s mestom Weilburg an der Lahn udelenie Čestného 
občianstva mesta Kežmarok Dr.Valentinovi Kelblingovi a udelenie Ceny mesta 
Kežmarok Mgr. Vojtechovi Wagnerovi, Ing. Františkovi Groholovi a p. Viere 
Hunsdorferovej. 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 157/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 5/2008 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 158/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 
a) schvaľuje aktualizáciu interných predpisov, všeobecne záväzných nariadení 

a cenových výmerov vydaných mestom Kežmarok tak, že všetky finančné 
hodnoty uvedené v slovenských korunách sa prepočítajú na euro konverzným 
kurzom stanoveným Radou EÚ. 

b) splnomocňuje primátora mesta Kežmarok v lehote 90 dní na vykonanie zmien v 
tých častiach interných predpisov, všeobecne záväzných nariadení a cenových 
výmerov vydaných mestom Kežmarok, v ktorých sa uvádzajú finančné hodnoty 
v slovenských korunách tak, že po prepočítaní konverzným kurzom stanoveným 
Radou EÚ sa budú všetky finančné hodnoty uvádzať v duálnom zobrazení.  

 
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Informáciu o postupe prác pri 
zavedení eura v meste Kežmarok.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 160/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Organizačného poriadku  
Mestského úradu v Kežmarku podľa predloženého  návrhu s účinnosťou od 
1.septembra 2008.   

 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 161/2008 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  neschvaľuje odpustenie dlhu SMŠ, Kušnierska 3, 
Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 162/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku č. bytu 5 – Božena Vidová, bytom Gen. 
Štefánika č. 17, Kežmarok. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 163/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytov na ul. Košická č. 10 na dobu 3 rokov, do 30.09.2011 a na ul. Gen. 
Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka tak ako je to uvedené v návrhu. 
 
 
 
 
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 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 164/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e odpredaj časti novovytvorených pozemkov p. č. 
KN-C 1567/2 o výmere 56 m2, zast.pl. k.ú. Kežmarok a KN-C 1567/3 o výmere 20 m2, 
zast.pl. k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.93/2008 zo dňa 30.06.2008, 
vyhotoveného Ing. Ivanom Tóthom, z majetku mesta Kežmarok pre firmu Bažant s.r.o. 
Martina Lányiho 1, Kežmarok, IČO 36 458 678,  za cenu  1 000.-Sk/m2, ( 33,19 €, 
konverzný kurz  1 € = 30,126 Sk ) vrátane DPH. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28.8.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 165/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   s ch v a ľ u j e zámenu pozemku KN-C 2663 o výmere 111 m2 
vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice za novovytvorenú parcelu  
KN-C 2660/9 o výmere 50 m2 vo vlastníctve mesta Kežmarok, ktorá bola vytvorená 
geometrickým plánom č. 12/2008 k.ú. Kežmarok bez doplatenia rozdielu vo vecnej 
hodnote. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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