
M E S T O   K E Ž M A R O K 
 
 

                                                                                             Kežmarok  17.4.2008 
 
 
 

Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 17.4.2008 

 
Prítomní:   poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:         PhDr. Baráthová 
                                   Bc. Gallik 
                                   MUDr. Šoltysová 
                                   Ing. Višňovský 
                                   Mgr. Wagner 
 
Ďalší prítomní:  Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór MsÚ 
   Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkovoprávneho odd. MsÚ 
              Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR MsÚ 
                                    Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd. MsÚ 
                                    JUDr. Zdenka Kuzárová – advokátska kancelária 
                                    ostatní hostia  
   p. Jana Rusnáková - zapisovateľka 
 
Program: 
 

1. Otvorenie                              
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3. Návrh na zriadenie záložného práva 
4. 1.Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty do partnerského mesta Bochnia v dňoch  
         23.-26.4.2008 
      2. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty do partnerského mesta Příbram v dňoch  
          06.-07.05.2008 
5. Záver   

 
 
1. Otvorenie 
 
 Mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na 
úvod privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
 
p. primátor 
- informoval o pracovnej ceste a jej účele, ktorej sa zúčastnil 16.4.2008 v Bratislave  
/ pracovné stretnutie na pôde ŠFRB k 27 BJ Bytového domu / 
- informoval o postupnosti krokov uskutočnených v súvislosti s podaním žiadosti o zaradení 
drevených kostolov do zoznamu Unesco 
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- informoval o pracovnom stretnutí v Žiline / Slovenský vodohospodársky podnik / 
- navrhol rozšíriť program rokovania o bod Rôzne, do ktorého navrhol zaradiť materiály, 
ktoré vyplynuli z pracovných stretnutí zo dňa 16.4.2008 
* Návrh na výpožičku časti  pozemku KN-C 6833/3 – SVP š.p.  
* Návrh na kúpu pozemkov –  Mária Becková – Hniezdne, Anton Volák – Poprad,                                                                  
Ľudomil Volák – Poprad,   
*  Návrh na odpredaj  pozemku – THS s r.o. - Kežmarok ( + návrh na zrušenie uznesenia  
č. 68/2007   zo dňa 8.3.2007  )  
  
                                        
*hlasovanie za návrh p. primátora o doplnení  programu rokovania v bode Rôzne 
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Švirloch 
neprítomní: Baráthová, Figlár, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
 
Upravený program rokovania 
 

1. Otvorenie                              
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3. Návrh na zriadenie záložného práva 
4. 1.Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty do partnerského mesta Bochnia v dňoch  
         23.-26.4.2008 
      2. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty do partnerského mesta Příbram v dňoch  
          06.-07.05.2008 
5.   Rôzne 

     A/  Návrh na výpožičku časti  pozemku KN-C 6833/3 – SVP š.p.  
     B/  Návrh na kúpu pozemkov –  Mária Becková – Hniezdne, Anton Volák – Poprad,                                                                  
         Ľudomil Volák – Poprad,   
     C/  Návrh na odpredaj  pozemku – THS s r.o. - Kežmarok ( + návrh na zrušenie uznesenia) 

6. Záver   
 
hlasovanie za upravený  program rokovania 
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Švirloch 
neprítomní: Baráthová, Figlár, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení:  p. Nevlazla, p. Švedlár 
hlasovanie za:, proti: 0, zdržal sa: 2,   
za: Anovčinová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, Nevlazla, 
Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Švirloch 
 zdržali sa:  Nevlazla,  Švedlár 
neprítomní:  Baráthová, Figlár, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení  : p. Anovčinová, p. Rochová 
- zapisovateľka: Jana Rusnáková 
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3. Návrh na zriadenie záložného práva - REA Tatry s.r.o., Šulekova  2 - Bratislava   
         
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr.Mačko 
- nesúhlasí s takouto transakciou, vyslovil obavu, aby sa z Malého Slavkova nestal Veľký 
Slavkov 
 
Mgr. Švirloch 
- informoval sa ohľadom konkrétnych zámerov zo strany f. REA Tatry s.r.o., týkajúcich sa 
pozemkov  
 
p. Rochová 
- informovala sa, či v zmluve s f. REA Tatry, s.r.o., boli predmetom predaja všetky pozemky 
odsúhlasené MsZ 
 
p. primátor 
- poznám konkrétne zámery investora, zatiaľ o nich nebudem hovoriť, čo sa týka 
predaja pozemkov, investor odstúpil od odkúpenia pozemkov v južnej časti katastra 
vzhľadom na to, že sa tam nachádzajú močariská 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s chv aľuje zriadenie záložného práva  
k nehnuteľnostiam ( pozemkom ), ktorých je  Mesto Kežmarok podľa listu vlastníctva č. 
286 k.ú. Malý Slavkov  výlučným vlastníkom v podiele 1/1,  a to : 
 
 
a)     parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: 

- parcelné číslo 502, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 78 817 m2, 
- parcelné číslo 501/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 150 000 m2, 

b) parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu: 
- parcelné číslo 206, druh pozemku: orná pôda o výmere 161 692 m2, 
- parcelné číslo 219/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 134 143 m2, 
- parcelné číslo 220, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 2 395 m2, 
- parcelné číslo 221, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 2 910 m2, 
- parcelné číslo 222, druh pozemku: vodné plochy o výmere 1 287 m2, 
- parcelné číslo 223, druh pozemku: orná pôda o výmere 81 298 m2, 
- parcelné číslo 224, druh pozemku: orná pôda o výmere 5 226 m2, 
- parcelné číslo 225/1, druh pozemku: orná pôda o výmere 106 295 m2. 
- parcelné číslo 201, druh pozemku: orná pôda o výmere 10 895 m2, 
- parcelné číslo 204, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 1 126 m2, 
- parcelné číslo 205, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 3 398 m2, 
- parcelné číslo 207, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 785 m2, 
- parcelné číslo 208, druh pozemku: orná pôda o výmere 9 504 m2, 
- parcelné číslo 209, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 863 m2, 
- parcelné číslo 210, druh pozemku: orná pôda o výmere 32 997 m2, 
- parcelné číslo 211, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 308 m2, 
- parcelné číslo 212, druh pozemku: orná pôda o výmere 7 198 m2, 
- parcelné číslo 213, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 1 149 m2, 
- parcelné číslo 214, druh pozemku: orná pôda o výmere 85 795 m2, 
- parcelné číslo 215, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 876 m2, 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


- parcelné číslo 216, druh pozemku: orná pôda o výmere 16 055 m2, 
- parcelné číslo 217, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 997 m2, 
- parcelné číslo 218, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 943 m2, 
- parcelné číslo 231, druh pozemku: trvalé trávnaté porasty o výmere 691 m2  
- parcelné číslo 232, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 528 m2, 
- parcelné číslo 233, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 905 m2, 
- parcelné číslo 234, druh pozemku: orná pôda o výmere 44 715 m2, 
- parcelné číslo 237, druh pozemku: orná pôda o výmere 238 935 m2, 
- parcelné číslo 239/1, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 866 m2, 
- parcelné číslo 239/2, druh pozemku: orná pôda o výmere 124 453 m2, 
- parcelné číslo 240, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 2 164 m2, 
- parcelné číslo 241, druh pozemku: orná pôda o výmere 123 655 m2, 
- parcelné číslo 242, druh pozemku: trvalé trávne porasty o výmere 1 805 m2, 

  
v prospech záložného veriteľa : Privatbanka, a.s. , Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO 
31 634 419,  v celosti. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3 
za: Anovčinová, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Madeja, Nevlazla, Novotný,  
Sabolová, Švedlár,Švirloch 
zdržal sa: Figlár, Mačko, Rochová 
neprítomní: Baráthová, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 71/2008 
4.  
1. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty do partnerského mesta Bochnia v dňoch 
23.-26.4.2008 
2. Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty do partnerského mesta Příbram v dňoch 
06.-07.5.2008 

       
 
Ing. Bodnárová 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. primátor 
- navrhol  doplniť do predloženého návrhu schválenie zahraničnej pracovnej cesty poslankyni 
Mgr. Marte Sabolovej do partnerského mesta Příbram v dňoch 06.-07.5.2008  
 
1.  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu viceprimátorovi mesta 
Kežmarok PhDr. Igorovi Kredátusovi do partnerského mesta Bochnia v dňoch od 23.4.-
26.4.2008.  
 
2.  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu poslancom Milanovi 
Nevlazlovi, Emilovi Hoffmannovi a Mgr. Marte Sabolovej do partnerského mesta 
Příbram v dňoch od 06.5.-07.05.2008. 
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hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1 
za: Anovčinová, Figlár, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný, Rochová, Švedlár,Švirloch 
zdržal sa: Sabolová 
neprítomní: Baráthová, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
Prijaté uznesenia dostali č. 72/2008, 73/2008 
 
5. Rôzne 
 
A/  Návrh na výpožičku časti  pozemku KN-C 6833/3 – SVP š.p.                                              
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výpožičku časti pozemku parc.č. KN-C 
6833/3 o výmere 3327 m2 za účelom realizácie stavby „ Priemyselná zóna Kežmarok - 
Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad“  pre Slovenský vodohospodársky 
podnik š.p., na dobu počas trvania stavby. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Švirloch 
neprítomní: Baráthová, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
Prijaté uznesenie dostalo č. 74/2008 
 
B/ Návrh na kúpu pozemkov –  Mária Becková - Hniezdne,                
                                                  - Anton Volák – Poprad                                                                  
                                                  -  Ľudomil Volák – Poprad,   
    
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h  v a ľ u j e  kúpu pozemkov do majetku mesta  
a to parcely KN-E 1126  o výmere 174 m2 a KN-E 1127 o výmere 754 m2 – k.ú. 
Kežmarok  od : 
 
1./  Márie Beckovej bytom Hniezdne 281, ............................ v podiele 1/2  
2./  Antona  Voláka  bytom Partizánska 88, Poprad .............. v podiele 1/4  
3./  Ľudomila Voláka bytom Partizánska 88 Poprad ............. v podiele 1/4  
 
 za cenu 650,- Sk/m2. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, Figlár, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Švirloch 
neprítomní: Baráthová, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
Prijaté uznesenie dostalo č. 75/2008 
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C/ Návrh na odpredaj  pozemku – THS s r.o. - Kežmarok ( + návrh na zrušenie 
uznesenia ) 
 
 Ing. Perignáthová 
- informovala o predloženom návrhu  
 
1. Mestské zastupiteľstvo   v K e ž m a r k u  r u š í   uznesenie č. 68/2007   zo dňa 
8.3.2007   ( THS s r.o. -  Kežmarok ).   
 
 
2. Mestské zastupiteľstvo   v K e ž m a r k u  s c h v a ľ u j e odpredaj časti parciel a to : 
časť parcely KN-E 1090 o výmere 84 m2, časť parcely KN-E 1091 o výmere 91 m2, časť 
parcely KN-E 1110/5 o výmere 26 m2, časť parcely KN-E 1052/2 o výmere 152 m2, časť 
parcely KN-E 6779/1 o výmere 171 m2, časť  parcely KN-E 1093 o výmere 20 m2 a časť 
 parcely KN-C 670/39 o výmere 3 m2 v k.ú. Kežmarok  podľa GP vypracovaného 
Ing.Kupčom  pre THS Kežmarok s.r.o. – Garbiarska 19, Kežmarok – IČO 17 081 815 za 
cenu 600,-Sk/m2 (s DPH), s podmienkou zriadenia vecného bremena v prospech mesta 
Kežmarok na podzemné vedenia vedené  na predávaných pozemkoch. 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu 
za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0 
za: Anovčinová, , Figlár, Gantnerová , Hoffmann, Holopová, Kredátus, Mačko, Madeja, 
Nevlazla, Novotný, Rochová, Sabolová, Švedlár,Švirloch 
neprítomní: Baráthová, Gallik, Šoltysová, Višňovský, Wagner 
 
 
6. Záver   
 
 

Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť a poprial pekný zvyšok 
dňa. 

 
 
 
 
 
 

Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta              prednosta úradu 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:      p. Anovčinová 
 
                                           p. Rochová 
 
 
 
Zapísala: Jana Rusnáková 
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