
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 189/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 6.11.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 190/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia finančných 
prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie 
a dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní – záznam č. 5/2008, vykonanej na 
Mestskom úrade, ul. Hlavné nám. č. 1, Kežmarok a v Stacionári - domove sociálnych 
služieb s dennou starostlivosťou o deti s postihom, ul. Pod lesom č. 6, Kežmarok, za 
kontrolované obdobie roka 2007.   
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 191/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie technického zhodnotenia 
nehnuteľného majetku, vo výške 10 432 232,82 Sk od Nemocnice Dr. Alexandra 
v Kežmarku n. o., Huncovská 42, Kežmarok, IČO 37886436.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 192/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 7/2008 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienok č. 1 a č. 2. 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 193/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Organizačného poriadku  
Mestského úradu v Kežmarku podľa predloženého návrhu.    
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 194/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme 
bytov na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku s uvedenými žiadateľmi: 
 
č.bytu 13 Marcela Gáborová, Hlavné námestie 86, Kežmarok 
č.bytu 17 Iveta Dolláková, Pod lesom 11, Kežmarok 
č.bytu 19 Emília Vasičáková, Budovateľská 46, Ľubica 
     
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 195/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzavretím zmluvy o nájme bytu č. 32 na 
ul. Baštová č. 8, Kežmarok s p. Boženou Slaninovou, Severná č. 9, Kežmarok, na dobu 
neurčitú. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 196/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady pri ustanovení výšky príspevku 
mesta Kežmarok pre občanov, ktorým mesto organizuje spoločné stravovanie v zmysle 
zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 197/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

I. prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  „Čiastkovej zmeny  
Územného plánu obce Kežmarok Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“ 

 
II.         berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok  
           Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“ 
      II.2    schválenný návrh „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok  
           Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“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 Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“- Krajským stavebným úradom   

                 v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania vyjadrenom  
                 v stanovisku č. č.j. 2008-1020-02 z 3.10.2008                          
 

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 Priemyselná zóna – pri  

            rakúskej ceste“  
 

     IV.2     Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č. 4/2008  zo dňa  06.11.2008,   
                 ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť čiastkovej zmeny  ÚPN obce 
 

V.      ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok  
            Priemyselná zóna – pri rakúskej ceste“vyvesením naúradnej tabuli  mesta  
            obvyklým spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  dotknutým orgánom  

 
                                                                 Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
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      V.2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení   
          „Čiastkovej zmeny  Územného plánu obce Kežmarok Priemyselná zóna – pri rakúskej  
            ceste“a  doručiť MVARR SR 

                                                                 Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

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

 
 
                                                                  Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

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

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 198/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

I. prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh zmeny Zadania  
Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok  
 
II.      berie na vedomie  
II.1     odôvodnenie zmeny Zadania  Územného plánu centrálnej mestskej zóny   
           Kežmarok  

      II.2     schválená zmena Zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok   
                 je v určenom rozsahu  podkladom pre vypracovanie návrhu ÚPN CMZ 
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     II.3    výsledok preskúmania zmeny zadania Krajským stavebným úradom   
                 v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania  
            

II. súhlasí  
III.1     s návrhom zmeny Zadania Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok  

       
       IV .    schvaľuje  
      IV.1     zmenu  Zadania pre ÚPN CMZ ,ktoré bolo schválené uzn. MsZ č. 189/2006 zo  
                   dňa 22.8.2006 v rozsahu –požiadavky vyplývajúce z ÚPN obce Kežmarok UO  
                   001 č.20 a 24Zmena predstavuje  vynechanie podzemného parkoviska na  
                   severnej strane riešeného územia / požiadavka vyplynula zo stanoviska KPÚ  
                   Prešov/ a nepremiestnenie základnej školy do budovy terajšieho  
                    poľnohospodárskeho učilišťa na ulici Kušnierskej 
 

V.        ukladá  
 
       V.1     Výpis z uznesenia o schválení zmeny Zadania  Územného plánu centrálnej  
                  mestskej zóny  Kežmarok zaslať na Krajský stavebný úrad v Prešove  

 
 
                                                                  Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 199/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

I. prerokovalo  
             v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh zmien ÚPN obce 
            Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny 
            Kežmarok  
 
II.      berie na vedomie  
II.1       správu o prerokovaní návrhu zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli  
             z návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok   

      II.2     schválený návrh zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu 
                 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok je v určenom rozsahu  
                 záväzným a smerným podkladom pre  vypracovanie dokumentácie pre stavebné   
                 povolenie  

 II.3     výsledok preskúmania návrhu  zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z 
            návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok Krajským  
            stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom  územného plánovania      
 
I. súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
            prerokovania návrhu  zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu   
            Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok  

       
       IV .     schvaľuje  

IV.1    návrh zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z  Územného plánu  
           centrálnej mestskej zóny Kežmarok  
 

       IV.2    Všeobecné záväzné  nariadeniu mesta Kežmarok  č. 5/2008  zo dňa  06.11.2008,    
                  ktorým sa vyhlasuje súvisiaca  zmena   záväznej časti Územného plánu obce  
                  Kežmarok   
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V.        ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť  zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu 
            Územného plánu centrálnej mestskej zóny Kežmarok 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    zmien ÚPN obce 

      Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny 
      Kežmarok  doručiť MVARR SR 

                                                                                                              Zodpovedný :   
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
 V.3   návrh zmien ÚPN obce Kežmarok , ktoré vyplynuli z návrhu  Územného plánu   

     centrálnej mestskej zón  Kežmarok po opatrení schvaľovacou  doložkou  zaslať  
     spolu  s výpisom u uznesenia   MsZ na spoločný stavebný úrad    a Krajský stavebný  
     úrad v Prešove  

 
 
                                                                  Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 200/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

I. prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  Územného plánu 
centrálnej mestskej zóny  Kežmarok  
 
II.         berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu  Územného plánu centrálnej mestskej zóny   
           Kežmarok  

      II.2     schválený návrh Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok   
                 je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie  
                  dokumentácie pre stavebné  povolenie  

 II.3     výsledok preskúmania návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny   
            Kežmarok Krajským stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom  
 
III.    súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
            prerokovania návrhu Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok  

       
       IV .     schvaľuje  
       
      IV.1      návrh Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok   

  
       IV.2     Všeobecné záväzné  nariadeniu mesta Kežmarok  č.  6/2008 zo dňa 06.11.2008,   
                   ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť  Územného plánu centrálnej mestskej zóny   
                   Kežmarok    

 
V.        ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok  
            vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní   
            a doručením  dotknutým orgánom  

 
                                                                 Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová  
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 V.2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení   
      Územného plánu centrálnej mestskej zóny  Kežmarok   doručiť MVARR SR 

                                                                                                              Zodpovedný :   
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
V.3     Územný plán centrálnej mestskej zóny  Kežmarok po opatrení schvaľovacou  
           doložkou  zaslať spolu  s výpisom z uznesenia   MsZ na spoločný stavebný úrad  
           a Krajský stavebný úrad v Prešove  
 

                                                                        Zodpovedný :    Ing. Ladislav Faix  
                                                                                            Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 201/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odpredaj pozemku KN-C 800 
o výmere 378m2, kultúra zast. plocha, pod bytovým domom súp.č.1506 pre vlastníkov 
bytov na ul. Južná 3, Kežmarok za cenu 3,-Sk/m2, v súlade so zákonom č.182/93 Z. z., 
v znení neskorších predpisov, v prepočítaných podieloch uvedených podľa LV č.4044, 
menovite pre:  
 
01.Mária Krajníková, Južná 3, Kežmarok    7827/245132 
02.Jozef Hossa a Mária r,.Lišáková, Južná 3, Kežmarok  7658/245132 
03.Ján Kubaský a Zdenka r.Buchlíková, Južná 3, Kežmarok  7620/245132 
04.Jozef Tomaško a Veronika r.Britaňáková, Južná 3, Kežmarok 7620/245132 
05.Eduard Kupský a Zdenka r.Jakubečeková, Južná 3, Kežmarok 7658/245132 
06.Jozef Mačák a Angela r.Pacigová, Južná 3, Kežmarok 7 658/245132 
07.Viktor Pajak a Jolana r.Smiková, Južná 3, Kežmarok  7620/245132 
08.Marián Tropp a Taťjana r.Števonková, Južná 3, Kežmarok 7620/245132 
09.Margita Vojtanejová r.Trellová, Južná 3, Kežmarok   7658/245132 
10.Ján Šoltýs a Rozália r.Háberová, Južná 3, Kežmarok  7658/245132 
11.Iveta Mazureková,r.Hlatká a Viktor Južná 3, Kežmarok  7620/245132 
12.Ing.Peter Vojtech a Ing.Brigita r.Schwatrzová, Južná 3, KK 7658/245132 
13.Ľudmila Pigerová r.ŠoltýJužná 3, Kežmaropk   7658/245132 
14.Mikuláš Kováč a Anna r.Antošová, Južná 3, Kežmarok  7807/245132 
15.RNDr Stanislav Pavlarčík a Viera r.Boronová, Južná 3  7620/245132 
16.Jozef Rákoci a Helena r.Mačáková, Južná 3, Kežmarok  7658/245132 
17.Ladislav Vasilko a Vierka r.Ihnatová, Južná 3, Kežmarok  7620/245132 
18.Peter Gura a Anna r.Masarová, Južná 3, Kežmarok   7620/245132 
19.František Brežina a Valéria r.Lorinczová, Južná 3, Kežmarok 7658/245132 
20.Mária Galdunová, r.Galdunová, Južná 3, Kežmarok  7658/245132 
21.Lýdia Bjalončíková r.Krejsová, Južná 3, Kežmarok   7620/245132 
22.Eduard Mullár a Alena r. Rurová, Južná 3, Kežmarok  7620/245132 
23.Ján Tesár a Anna r.Petečelová, Južná 3, Kežmarok   7658/245132 
25.František Čupka a Katarína r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok 7827/245132 
26.Michal Rosinský a Jana r.Vojtičková, Južná 3, Kežmarok  7620/245132 
27.Ing.Pavol Čižmár a Helena r.Suráková, Južná 3, Kežmarok 7724/245132 
28.Milan Nevlazla a Anna r.Belková, Južná 3, Kežmarok  7670/245132 
29.Eleonóra Bednarčíková r. Bednarčíková, Južná 3, Kežmarok 7702/245132 
30.Ľubomír Tomaško, Južná 3, Kežmarok      7646/245132 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 202/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   v   Kežmarku   s ch v a ľ u j e predĺženie prenájmu lesných 
pozemkov KN-C 870/4 a časti ostatných lesných pozemkov  podľa rozpisu: 
 
p.č. KN-C  870/4 Chata Zelené Pleso     391 m2 
p.č. KN-E 6569/1 Generátor a sklad nafty     106 m2 
p.č. KN-E 6569/1 Turbína  - zast.         22 m2 
p.č. KN-E 6569/1 Vodojem            15 m2 
p.č. KN-E 6569/1 Prístavok ku skladu nafty         32 m2 
p.č. KN-E 6556/1 Prístrešok - medzisklad materiálu          21 m2 
p.č. KN-E 6556/1 Medzisklad dreva Šalvejov prameň        35 m2  
 
o celkovej výmere 622 m2, podľa GP č. 31693598-077/2002 vyhotoveného fi GEOPLAN 
spol. s. r. o. Baštova č.6, Kežmarok, Ing. D. Rusiňákom, máj 2002 a  GP  č. 31693598-
75/1999  vyhotoveného  Ing.   J. Maniakom (pozemok pod vodojemom),  pre firmu  
TURSERVIS KST s.r.o. Záborského 33, 831 03 Bratislava, IČO 31333656, do 
31.12.2016, za cenu 90.-Sk/m2/rok. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 203/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e VZN č.3/2008, ktorým schvaľuje 
Doplnok č. 4/2008/ Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/1996,  ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/1996  v znení  doplnkov č.1/2004, č.2/2004 a č. 3/2005 
o zásadách prenájmu  nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta 
Kežmarok, podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 204/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e   
 
a./ 
odpredaj novovytvorených  parciel č. KN-C 670/55 o výmere 3346 m2 a KN-C 670/57 
o výmere 587 m2  - k.ú. Kežmarok za účelom dobudovania obchodného móla pre f.: 
Hrivis dealing, s r.o., Galvániho 7, Bratislava IČO : 31375006 za cenu 1600,- Sk/m2. = 
26,56 € ( kon.kurz l€ = 30,1260 Sk ). K cene bude pripočítaná DPH. 
 
b./   
odkúpenie pozemkov – novovytvorenej parcely KN-C 670/60 o výmere 100 m2, KN-C 
670/68 o výmere 1318 m2 a KN-C 803/51 o výmere 2105 m2 podľa predloženého GP 
54/2008 – k.ú. Kežmarok od f.: Hrivis dealing, s.r.o., Galvániho 7, Bratislava – IČO 
31375006 za cenu 1600,- Sk/m2 bez DPH = 26,56 € ( kon.kurz l€ = 30,1260 Sk ) 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 205/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  vstup mesta Kežmarok do projektu 
CESTA. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 206/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e   mimoriadnu odmenu za rok 2008 
zástupcovi primátora  mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu. 

 
 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 06.11.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 207/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e   mimoriadnu odmenu za rok 2008 
poslancom Mestského zastupiteľstva v Kežmarku podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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