
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 208/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 11.12.2008, za kontrolované obdobie 
roka 2008 a predchádzajúce obdobia. 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 209/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 131/05, 166/05, 167/05, 311/06, 
213/07 – pre roky 2009-2010. 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 210/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia bežných a kapitálových výdavkov 
a zabezpečovanie procesu verejného obstarávania“ – správu č. 4/2008, vykonanú 
v Centre voľného času, ul. Generála Štefánika č. 47, 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 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 211/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2009. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 212/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2009 – 2011.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 213/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške    28 000 tis. Sk 
(929 430 €) na financovanie výstavby nájomného bytového domu Košická 11,13,15 
v Kežmarku, so začiatkom výstavby v roku 2009. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 214/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške    21 000 tis. Sk 
(697 073 €) na financovanie výstavby nájomného bytového domu Košická 17,19 
v Kežmarku, so začiatkom výstavby v roku 2010. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 215/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet mesta Kežmarok pre rok 2009 
podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok č. 1,2,3. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 216/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu mesta Kežmarok 
pre roky 2010 - 2011 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 217/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie časti rezervného fondu vo výške 
72 826 000,- Sk (2 417 380 €) na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov: 

Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie            7 425 000,00 Sk               246 465,00 €  
Prvok 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia ciest            9 640 000,00 Sk               319 989,00 €  
Prvok 7.1.2 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov            1 820 000,00 Sk                 60 413,00 €  
Prvok 7.1.3 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk            2 180 000,00 Sk                 72 363,00 €  
Projekt 7.1.4 Výstavba svetelnej križovatky pri Bille             1 800 000,00 Sk                 59 749,00 €  
Prvok 10.4.3 Zimný štadión          26 900 000,00 Sk               892 916,00 €  
Prvok 10.4.5 Športová viacúčelová hala          11 198 000,00 Sk               371 705,00 €  
Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2            2 500 000,00 Sk                 82 985,00 €  
Podprog 12.2 Mestské lesy            7 363 000,00 Sk               244 407,00 €  
Prvok 12.8.2 Nový cintorín            2 000 000,00 Sk                 66 388,00 €  

  SPOLU          72 826 000,00 Sk            2 417 380,00 €  
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 218/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie fondu rozvoja bývania vo výške 
1 072 204,25 Sk (35 590,66 €) na financovanie podprogramu 14.1. výstavba nájomných 
bytov. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 219/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje peňažný vklad Mesta Kežmarok do 
spoločnosti SKI PARK Mestský hokejový klub Kežmarok, s.r.o. formou prevzatia 
záväzku na nový vklad vo výške 8 000 000,- Sk ( 265 551 € ). 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 220/2008 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje finančný transfer vo výške 6 000 000,- Sk 
( 199 164 € ) 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 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 221/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 8/2008 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky č. 1 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 222/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti finančnej výpomoci 
poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 900 tis. Sk na základe 
uznesenia MsZ č. 35/2008 na 31.12. 2011. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 223/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis nasledovných projektových 
dokumentácií: 

- projektová dokumentácia Hlboká dolina v hodnote 653 274,- Sk (21 685 €), 
- úvodný projekt JUH II v hodnote 713 815,- Sk (23 694 €), 
- projektová dok. JUH III v hodnote 261 801,- Sk (8 690 €) 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 224/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informácie o dosiahnutom 
hospodárskom výsledku Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. za 
obdobie január - september 2008 a vykonanom poslaneckom prieskume. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 225/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku žiada riaditeľa Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku n.o. o predloženie reálneho vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 spolu 
s popisom opatrení, ktorými sa to podarí zabezpečiť do konca marca 2009. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 226/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme 
bytov: 
 
1. byt č. 16, ul. Gen. Štefánika č. 14,  Kežmarok s p. Máriou Madejovou, P. J. Šafárika  
č. 16, Kežmarok, na dobu 1 roka. 
 
2. byt č. 26, ul. Baštová č. 8, Kežmarok s p. Annou Slovíkovou, Tatranská č. 1, 
Kežmarok na dobu neurčitú. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 227/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
č. 27 na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku so žiadateľom: Alena Petrenková, 
Východná 355. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 228/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájmu bytov nájomcom, 
uvedeným v návrhu. 
Doba nájmu bytov sa predĺži nájomcom, ktorí nemajú žiadne nedoplatky. 
Nájomcom, u ktorých Spravbytherm s.r.o. eviduje nedoplatok, dobu nájmu bytov 
predĺžiť až po uhradení nedoplatku a to najneskôr do 29.12.2008 a 29.01.2009. 
Nájomcom na ul. Gen. Štefánika č. 14 sa doba nájmu predlžuje o 1 rok, nájomcom na 
ulici Košická č. 12 o 3 roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 229/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje VZN č. 9/2004 O poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania 
a zamestnanosti a jeho doplnku č.1 k VZN č.9/2004 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 230/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa ustanovenia §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) 
zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schvaĺuje 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov na 
podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti so zapracovaním 
týchto zmien a doplnkov:  
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V čl.5 bod 8 
 bod a)  pôvodný text: „výšku a účel použitia poskytnutej dotácie“ nahradiť textom 
„jednoznačne, písomne vymedzený účel, na ktorý sa dotácia poskytuje“ 
bod b)  pôvodný text „vyhradenie práva kontroly efektívnosti využitia finančných 
prostriedkov mestom Kežmarok “  nahradiť textom „výška poskytnutej dotácie“.  
Pôvodný text  presunúť do bodu d) 
bod c) pôvodný text „vylúčenie použitia poskytnutej dotácie na “  nahradiť textom 
“splnenie podmienok na poskytnutie dotácie ustanovených zákonom 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, §8a ods.3.4.5“. Pôvodný text  presunúť do 
bodu d). Texty ostatných bodov ostanú nezmenené, dôjde k posunutiu označenia až po 
písmeno g). 
Čl.6 bod 1 a) za obchodné meno  dopĺniť „doklad o registrácii v príslušnom registri“ a 
„Stanovy združenia s vyznačením ich registrácie na Ministerstve vnútra SR“ 
Čl.6 bod 1 b) za „meno a priezvisko“ doplniť „doklad o registrácii v príslušnom 
registri“ 
Čl.11 bod 1 namiesto výrazu „ v inej kapitole“ použiť výraz „ v inom programe“. 
V čl. 5 bod 6 opraviť gramaticky správne slovo“ spolufinancovania“ 
V čl.6 opraviť číslovanie, zmeniť č. „3“ na „2“ 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 231/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   z r u š u j e  uznesenie č. 185/2008 ( Vecné 
bremeno – el.prípojka TESCO-KK ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 232/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena 
v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31-Košice IČO : 
36 599 361  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 : 
- 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 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 233/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v   Kežmarku   z r u š u j e  uznesenie č. 124/2008 ( Gallo s manž. 
– Kežmarok ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 234/2008 
 
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 5052/371 – ostatná plocha o výmere 91 
m2 podľa GP 233/2008 -  k.ú. Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pre 
Ing.Petru Gallovú, Bardejovská 10, Kežmarok a Jána Galla , Záhradná 15, Veľká 
Lomnica za cenu  390,- Sk/m2 ( = 12,95 €/m2 konv.kurz :  1 € = 30,1260 Sk ) za 
podmienky, že bude zriadené vecné bremeno v prospech mesta Kežmarok na  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 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 235/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo   v   Kežmarku  s ch v a ľ u j e  prevod majetku mesta Kežmarok 
– športovej haly č.s.2250 na par. 1938/20 o výmere 1457 m2, v objekte delostreleckých 
kasárni Kežmarok do správy Správe telovýchovných zariadení Kežmarok, príspevková 
org. mesta podľa  predloženého návrhu. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 236/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e výpožičku časti pozemku  p. č. KN-C 
1095/5 ost.pl. k. ú. Kežmarok  od Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Ľubica, ul. Gen. 
Svobodu 121  v okolí kostola na Hviezdoslavovej ulici v Kežmarku z dôvodu užívania 
časti pozemku ako verejného priestranstva a parkoviska  pre Mesto Kežmarok, na 
obdobie  60 rokov. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 237/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e odkúpenie technického zhodnotenia 
bytu Hlavné námestie č. 64 v Kežmarku - plynofikácie v hodnote  93 200.-Sk od 
bývalého nájomcu Eduarda Pompu, bytom Hlavné námestie 64 Kežmarok. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 238/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s  c h v a ľ u j e odkúpenia technického 
zhodnotenia -plynofikácie bytu v objekte Kostolné námestie č.12 v Kežmarku vo výške  
41 800.-Sk za zostatkovú cenu od Ester Orinčákovej bytom Kostolné námestie č.6, 
Kežmarok.    
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 239/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v   Kežmarku  s ch v a ľ u j e odpredaj časti pozemkov a to : 
z parcely KN-E 5412/1 diel „2“ o výmere 864 m2 pričleneného do novovytvorenej 
parcely KN-C 5412/3 – TTP o celkovej výmere 864 m2, diel „3“ o výmere 1352 m2 
pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 5412/4 – TTP o celkovej výmere 1352 m2 
a z parcely KN-E 5413 diel „8“ o výmere 9624 m2 pričleneného do novovytvorenej 
parcely KN-C 5413/2 – TTP  o celkovej výmere 9624 m2 – k.ú. Kežmarok za účelom 
zriadenia skládky sypkých stavebných materiálov ( štrk, piesok a iné ), pre Jána  
Legutkého, Družstevná č. 48,Malý Slavkov, za cenu 150,-Sk /m2 ( t.j. 4,98 €/m2 , 
konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk ). 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 240/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

I. prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  Čiastkovej zmeny  
a doplnku ÚPN obce Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa  
 
II.      berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu  Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce 
           Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa  
II.2      schválenný návrh Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce Kežmarok – 
            miestna časť Kamenná baňa je v určenom rozsahu záväzným a smerným  

                  podkladom pre vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné  
                  povolenie  
      II.3     výsledok preskúmania návrhu Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce  

           Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa - Krajským stavebným úradom   
                 v Prešove, ako príslušným orgánom územného plánovania  
 

III.   súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
            prerokovania  návrhu Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce Kežmarok – 
             miestna časť Kamenná baňa  

 
      IV .   schvaľuje  
      IV.1    návrh Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce Kežmarok –miestna časť  

           Kamenná baňa  
  

      IV.2     Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č. 8/2008   zo dňa 11.12.2008,    
                  ktorým  sa vyhlasuje záväzná časť  Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce   
                  Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa  
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   V. ukladá  
    V.1      zverejniť záväznú časť Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce Kežmarok – 

            miestna časť Kamenná baňa 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   

      Čiastkovej zmeny  a doplnku ÚPN obce Kežmarok –miestna časť Kamenná baňa  
      a  doručiť MVARR SR 

                                                                                                              Zodpovedný :   
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

V.3     Čiastkovú zmenu  a doplnok ÚPN obce Kežmarok –miestna časť Kamenná  
     baňa , po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu  s výpisom u uznesenia  

             MsZ na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove  
 
 

                                                                  Zodpovedný :                                           
Ing. Eva Kelbelová 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 241/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku nesúhlasí s namontovaním pomerových 
rozdeľovačov tepla pre rozpočítavanie množstva dodaného tepla v bytoch vo vlastníctve 
Mesta Kežmarok, ktoré sa nachádzajú v bytových domoch, ktorých výlučným 
vlastníkom je Mesto Kežmarok. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 242/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „7“ o výmere 127m2 
pričlenený k parcele KN-C 416/2 a diel „12“ o výmere 117m2 pričlenený 
k novovytvorenej percele KN-C 416/8 pre  v podiele 6613/26333 pre Ing.Pavla Fabiana, 
bytom Kežmarské žľaby 4, Vysoké Tatry, v podiele 6613/26333, pre Floriána Kováča 
a manž.Máriu Kováčovú rod.Jarošovú, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, v 
podiele 9454/26333  a pre Barbaru Chovancovú, rod.Wróbel, bytom Kežmarské Žľaby 
4, Vysoké Tatry v podiele 10266/26333, podľa geometrického plánu č.1011/2008, ktorý 
vyhotovil AGROGEOREAL, Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol Olšavský, za navrhovanú 
cenu pozemku 100,-Sk/m2 (3,31 €/m2 ).  
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 243/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku(z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „8“ o výmere 60m2 
pričlenený k parcele KN-C 416/3 a diel „14“ o výmere 41m2 prečlenený 
k novovytvorenej parcele KN-C 416/10 pre Floriána Kováča s manželku  Máriu  
rod.Jarošovú, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, podľa geometrického plánu 
č.1011/2008, ktorý vyhotovil AGROGEOREAL, Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol 
Olšavský, za navrhovanú cenu pozemku 100,-Sk/m2 ( 3,31€/m2 ). 
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   

 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 244/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „17“ o výmere 58m2 
pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C 416/13, diel „13“ o výmere 37m2 pričlenený 
k novovytvorenej parcele KN-C 416/9 a diel „11“ o výmere 21m2 pričlenený 
k novovytverenej parcele KN-C 416/7, pre Barbaru Chovancovú, rod.Wróbel, bytom 
Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry. podľa geometrického plánu č.1011/2008, ktorý 
vyhotovil AGROGEOREAL, Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol Olšavský, za navrhovanú 
cenu pozemku 100,-Sk/m2. (3,311€/m2 ). 
Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   

 
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 245/2008 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti pozemku (z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania) z parcely KN-E 6555/108 diel „10“ o výmere 23m2 
pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C 416/6, časť z parcely KN-E 6555/103 diel „4“ 
o výmere 5m2 pričlenených k novovytvorenej parcele KN-C 416/6, časť parcely KN-E 
6555/4 diel „1“o výmere 16m2 pričlenený k novovytvorenej parcele KN-C 416/5 a časť 
pozemku  z parcely KN-E 6555/108 diel „9“ o výmere 12m2 pričlenený k novovytvorenej 
parcele KN-C 416/5, pre Ing.Pavla Fabiána, bytom Kežmarské Žľaby 4, Vysoké Tatry, 
podľa geometrického plánu č.1011/2008, ktorý vyhotovil AGROGEOREAL, 
Chrapčiakova 5, S.N.Ves - Pavol Olšavský, za navrhovanú cenu pozemku 100,-Sk/m2 
(3,31€/m2 ).Konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk   
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 246/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e uznesenie č. 127/2008 zo dňa 03.07.2008 
– odpredaj pozemku pre spoločnosť S – DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, IČO 
36455822.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 247/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku KN-C 3296/5 výmere 
12 262m2, k.ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, 
IČO: 36455822, za cenu 660, Sk/m2 ( 21,91 €/m2 )bez DPH za podmienky, že kupujúci – 
SDRINK, s.r.o., Pradiareň 44, Kežmarok, IČO: 36455822, sa v zmluve o budúcej zmluve 
zaviaže, že po ukončení výstavby miestnych komunikácií na predmetných pozemkoch 
bezodplatne prevedie do vlastníctve 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.  
Konverzný kurz 1€ = 30,126 SKK.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 248/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu časti pozemku KN-C3296/5 diel 
„3“ o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-C 
3296/104 diel „6 o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Pavol Kruk, Ľubovnianská 14, 
Bratislava.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 249/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje zámenu časti pozemku KN-C3296/5 diel 
„2“ o výmere 19m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-C 
3296/102 diel „5 o výmere 19m2, ktorého vlastníkom je Patrik Ugray a manželka Lenka 
Ugrayová, Záhradná 5, Kežmarok. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 250/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu časti pozemku KN-C3296/5 diel 
„1“ o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-C 
3296/101 diel „4o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Patrik Novotný a manželka 
Zuzana rod.Hlinková Ing., Možiarska 3, Kežmarok. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 251/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu 
zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2009.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 252/2008 
 
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 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 253/2008 

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 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 254/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e zriadenie vecného bremena 
v prospech oprávneného Mesta Kežmarok  IČO : 326283  ako vlastníka 
stavby podzemného vedenia na pozemkoch :  KN-C  3329/3, 3329/4 zapísaných na LV-
3357 - k.ú. Kežmarok , ktorých vlastníkom je Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa- 
Kežmarok  ako povinný z vecného bremena v rozsahu znázornenom na geometrickom 
pláne  č. 34630911-42/2008 - k.ú. Kežmarok  .  
Z vecného bremena má povinný tieto povinnosti : 
- trpieť uloženie podzemného vedenia VO na slúžiacich pozemkoch tak, ako je to 

zakreslené v GP  č. 34630911-42/2008 - k.ú. Kežmarok na  vyznačenie vecného 
bremena a na priznanie práva uloženia verejného osvetlenia , 

- trpieť prechod a prejazd oprávneného motorovými vozidlami cez slúžiace pozemky 
pri uložení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného vedenia verejného osvetlenia 
tak, ako je to zakreslené v GP  č. 34630911-42/2008 - k.ú. Kežmarok 

-  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 11.12.2008 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 255/2008 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e postúpenie výkonu práva 
poľovníctva na  poľovných pozemkoch mesta Kežmarok na území TANAPu  nad Cestou 
slobody,  na výmere 1756 ha,  pre Štátne lesy TANAPu v Tatranskej Lomnici, IČO 
31966977, na dobu do 31.12. 2018, za cenu 7 024 Sk /rok (233,15 €/rok,  konverzný kurz 
1 € = 30,1260). 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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