
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e odpredaj  novovytvorených  parciel: z  KN-C 
670/23 výmeru 9900 m2, z KN-E 5052/16 výmeru 271 m2, z KN-E 1108/1 výmeru 46 m2, 
a z KN-C 670/39  výmeru 507 m2, – k.ú. Kežmarok  pre firmu Hrivis dealing, s.r.o., 
Bratislava.- IČO 31375006 za cenu 1 600,- Sk/m2 ( 53,11 €/m2 ) bez DPH ( kon.kurz l € = 
30,1260 Sk ), s nasledovnými podmienkami:   
 
- kupujúci zriadi v prospech Mesta Kežmarok na prevádzaných pozemkoch bezplatné 
vecné bremeno na podzemné vedenie – kanalizáciu, uloženú na predmetných 
pozemkoch, 
 
- kupujúci zabezpečí výstavbu dvoch okružných križovatiek pri futbalovom štadióne 
a pri novom ev. kostole v Kežmarku. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 167/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 9.10.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozsah schvaľovania rozpočtu Mesta 
Kežmarok pre roky 2009-2011 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 6/2008 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 170/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči spoločnosti 
Tatranský podnik, a.s. vo výške 353 061,- Sk pozostávajúcej z nesplatenej časti pôžičky 
poskytnutej pôvodne spoločnosti Tatranský podnik MP, š.p. Kežmarok v roku 1992. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky za nevysporiadanú 
škodu vo výške 39 767,- Sk (protokol o škode č. 48/2006) delimitovanej od Nemocnice 
s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra, príspevkovej organizácie mesta. 

 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 172/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávok z odberateľských 
faktúr v celkovej výške 125 439,82 Sk podľa predloženého zoznamu. Pohľadávky boli 
delimitované od Nemocnice s poliklinikou MUDr. Vojtecha Alexandra, príspevkovej 
organizácie mesta. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 173/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpustenie poplatkov z omeškania za 
platby nájomného za mestské byty vrátane služieb spojených s nájmom každému 
dlžníkovi, ktorý o to požiada, pričom do 31.12. 2009 splní nasledovné podmienky: 

1. zaplatí celú istinu pohľadávky, 
2. zaplatí všetky náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky vrátane súdnych      
      poplatkov, nákladov na právne zastúpenie, nákladov na exekúciu, 
3.   zaplatí aspoň 30% z vyúčtovaného poplatku z omeškania. 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN 2/2008 o určení výšky príspevku na 
činnosť MŠ, ZUŠ a ŠZ. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje odvolanie poslancov MsZ z rád škôl 
zriadených PSK alebo KŠÚ Prešov podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 176/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
č. 8 na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku s nájomcom Mária Špatová, Hlavné 
námestie č. 64, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 177/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytov na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka nájomcom 
uvedeným v návrhu. Nájomcovi Petrovi Vidovi dobu nájmu predĺžiť až po uhradení 
nedoplatku. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 178/2008 
 
 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účasť mesta Kežmarok v projekte Cesta okolo Tatier. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 179/2008 
 
Mestské  zastupiteľstvo  súhlasí  so  začatím  procesu obstarania  čiastkovej zmeny  
Územného plánu obce Kežmarok funkčného využitia pozemku p. č. KNC  1330  k. ú. 
Kežmarok pre účely rodinnej bytovej zástavby,  na náklady žiadateľa . 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 180/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku žiada vedenie nemocnice predložiť na novembrové 
rokovanie MsZ dosiahnutý hospodársky výsledok za obdobie január – september 2008. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 181/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e  
s účinnosťou od 1.11.2008 do 31.12.2008 poplatok za prevádzku káblovej televízie 
nasledovne:                                                                           
           sociálna ponuka     :      46,- Sk     (1,52 € ) 
           základná ponuka    :    136,- Sk     (4,51 € ) 
           rozšírená ponuka   :    272,- Sk     (9,02 € ) 
                                       konverzný kurz :  1 € / 30,1260 Sk)   
  
s účinnosťou od 1.1.2009         
           sociálna ponuka     :    1,5  €      (   45,18 Sk ) 
           základná ponuka    :    4,5  €      ( 135,56 Sk ) 
           rozšírená ponuka   :    9,0  €      (  271,13 Sk ) 
                                       konverzný kurz :  1 € / 30,1260 Sk)   
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 182/2008 
 
Mestské  zastupiteľstvo v   Kežmarku  s ch v a ľ u j e zriadenie vecného bremena 
v prospech kupujúceho Vladimíra Kráľa, trvale bytom  Pod traťou 4, Kežmarok 
spočívajúceho v  povinnosti vlastníka pozemkov Mesta Kežmarok  p. č. KN-C 2515 
a KN-E 1522/1 trpieť : 

- právo prechodu a prístupovej cesty cez tieto parcely a  
- právo vstupu na tieto parcely za účelom zriaďovania, uloženia, vedenia, opráv a  

údržby splaškovej kanalizácie, elektrickej, vodovodnej a plynovej prípojky 
oprávňujúce vlastníka pozemku KN-C 2516/2. 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne. 
 
 
. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 183/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s c h v a ľ u j e odpredaj  pozemkov KN-C 2181  
( KN-E 770/4 ), KN-C 2184/1, KN-C 2184/7, KN-C 2184/8, KN-C 2184/9, KN-C 2184/10 
a KN-C 2182/2   podľa GP č.24/2008 -  k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho 
usporiadania pre Emíliu Brauerovú, Ing.Richarda Bohmera, Jaroslava Šperlinga 
s manž.,   Mgr. Michala Vislockého  s manž., bytom Pod traťou 7 – Kežmarok za cenu 
250,- Sk/m2 = 8,30 € ( kon.kurz l € = 30,1260 ). 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 184/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   z r u š u j e bod 2./ uznesenia č.268/2006  zo dňa 
24.10.2006 ( Vecné bremeno-el.prípojka TESCO-KK ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 185/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena 
v prospech oprávneného Východoslovenskú energetiku a.s. , Mlynská 31-Košice IČO : 
36 211 222  ako vlastníka stavby podzemného vedenia na pozemkoch :  KN-C  667/2, 
668/2, 668/3, 670/39, KN-E 1107, zapísaných na LV-l a LV 2430 – k.ú. Kežmarok , 
ktorých vlastníkom je Mesto Kežmarok  ako povinný z vecného bremena v rozsahu 
znázornenom na geometrických plánoch č. 172/2006, č.182/2006, č. 183/2006- k.ú. 
Kežmarok  . Z vecného bremena má povinný tieto povinnosti : 
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- trpieť uloženie podzemného el.vedenia na slúžiacich pozemkoch tak, ako je to 
zakreslené v GP  č.172/2006,  č.182/2006, č. 183/2006- k.ú. Kežmarok na porealizačné 
zameranie stavby. 

- trpieť prechod a prejazd oprávneného motorovými vozidlami cez slúžiace pozemky 
pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného el.vedenia, tak, ako je to 
zakreslené v GP  č.172/2006, č.182/2006, č. 183/2006- k.ú. Kežmarok  na porealizačné 
zameranie stavby. 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému  vo výkone jeho práv z vecného 
bremena 

Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 186/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje  uznesenie  MsZ  č. 165/2008  zo dňa 
28.08.2008 ( Vsl distribučná a.s. Košice ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 187/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zámenu pozemku KN-C 2663 
o výmere 111 m2 vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice za  časť 
pozemku KN-C 2660/2  o výmere 50 m2 vo vlastníctve mesta Kežmarok, s doplatením 
rozdielu vo vecnej hodnote zamieňaných nehnuteľností 300,-Sk/m2 bez DPH t. j.           €     
( kon.kurz l € = 30,1260 Sk )v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice.  

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09.10.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 188/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   v Kežmarku s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku , časť parcely 
KN-E 3912 a to : diel „1“ o výmere 3746 m2 pričlenený do novovytvorenej parcely KN-
C 3911/23, TTP o výmere 3746 m2, diel „2“ o výmere 491 m2, pričlenený do 
novovytvorenej parcely KN-C 3911/24, TTP o výmere 491 m2 a diel „3“ o výmere 2002 
m2 pričlenený do novovytvorenej parcely KN-C 3911/25, TTP o výmere 2002 m2 podľa 
GP č. 62/2008 -  k.ú. Mlynčeky pre firmu FEDÁK Mlynčeky 12 , IČO : 17200024 za 
cenu  40,- Sk/m2 bez DPH t. j. 1,33 €    ( kon.kurz l € = 30,1260 Sk ). 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz

