
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie : 
 

- zánik poslaneckého mandátu Mgr. Vojtecha Wagnera vo volebnom obvode  
      č. 2 
- zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva pána Ing. Františka Groholu, 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 29.1.2009, za kontrolované obdobie 
roka 2009 a predchádzajúce obdobia. 
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 176/2008. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta za rok 2008. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zánik mandátu Mgr. Vojtecha 
Wagnera ako člena komisie sociálnej a bytovej Mestského  zastupiteľstva v Kežmarku.  

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2009 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí poslanca Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 
Ing. Františka Groholu za člena komisie sociálnej a bytovej Mestského  zastupiteľstva 
v Kežmarku.  
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zánik mandátu člena správnej 
rady Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  Mgr. Vojtecha Wagnera.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poslanca  Ing. arch. Jozefa Figlára, 
nar........................, rodné číslo .........................., bytom Kežmarok, Kamenná baňa  za 
člena správnej rady Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1/2009 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby na 
rok 2009 podľa VZN č.6/2005 vo výške podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 
 

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR na realizáciu 
projektu „ Modernizácia verejného osvetlenia v Kežmarku“ , ktorý je realizovaný 
mestom Kežmarok , 

     b)   zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,  
     c)   financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na    
            projekt  t.j. vo výške  8 433,87 EUR ( 254 078,77 Sk). 
 

 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
č. 11 na ul. Košická 1 v Kežmarku so žiadateľom: Peter Fedorek, Levočská 3, 
Kežmarok, na dobu 3 rokov. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
č. 23 na ul. Košická 1 v Kežmarku s nájomcom: Stanislavom Ludrovským, Záhradná 
54, Spišské Vlachy, s nezmenenou dobou nájmu predmetného bytu. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
č. 21 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku s nájomcom: Michal Koršňák, Lanškrounská 
11, Kežmarok, na dobu 1 roka. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výstavbu 27 Bytového domu,     
Košická 11,13,15, Kežmarok a súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo výstavby 
a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Krajského stavebného úradu Prešov 
o poskytnutie nenávratnej dotácie na výstavbu bytového domu a súvisiacej technickej 
infraštruktúry. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB Bratislava 
o poskytnutie úveru na dofinancovanie výstavby 27 Bytového domu, Košická 11,13,15, 
Kežmarok. Zároveň splnomocňuje primátora mesta na realizáciu všetkých potrebných 
úkonov spojených s podpísaním zmluvy a ručením úveru prostredníctvom bankovej 
záruky. 
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zapracovaním splátok do rozpočtu mesta 
počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania 
a ďalších finančných prostriedkov pre potrebné dofinancovanie technickej 
infraštruktúry, v súvislosti s výstavbou 27 Bytového domu, Košická 11,13,15, Kežmarok.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí po skolaudovaní stavby 27 Bytový dom, 
Košická 11,13,15, Kežmarok,  s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie nájomného charakteru 
bytov po dobu 30 rokov.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje : 

a) vystavenie bankovej záruky vo výške 1 003 434,50,- € Dexia bankou 
Slovensko, a.s., so sídlom : Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, 
IČO 31 575 951, IČ DPH : Sk2020372541, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu v Žiline, Oddiel Sa, Vložka číslo : 148/L (ďalej len „banka“) 
za podmienok dojednaných v príslušnej mandátnej zmluve na zabezpečenie 
úveru prijatého zo ŠFRB SR vo výške 1 003 434,50 €. 
b) vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom 
zabezpečenia vystavenej bankovej záruky.        

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

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e odpredaj  pozemku z majetku mesta 
z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to: parcelu KN-C 6531/6  - lesný pozemok 
o výmere 98 m2 zapísaného na LV 346 k.ú. Tatranská Lomnica za cenu: 3,32 €/m2 ( t.j.: 
100 Sk/m2, konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk ) pre ŠL TANAP-u Tatranská Lomnica  
(IČO 319 66 977).  
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e odpredaj pozemkov  KN-E 6374/1, 
lesná pôda o výmere 125 m2 , KN-E 6374/100, lesná pôda o výmere 95 m2, KN-E 
6373/101, trvalý trávnatý porast o výmere 330 m2,  KN-E 6373/1, trvalý trávnatý porast 
o výmere 13 m2, KN-E 3529/7,orná pôda o výmere 41 m2, a KN-E 3529/6 , orná pôda 
o výmere 15 m2 -  k.ú. Mlynčeky pre Obec Mlynčeky , IČO : 00 326 411 za cenu : 
1,33 € /m2  ( 40,07 Sk/m2 , konverzný kurz 1 €  = 30,1260 Sk ). 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 168/2006 ( Kúpa pozemku – 
Poľnonákup a.s. Kežmarok ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e kúpu pozemku do majetku mesta 
a to parcelu KN-E 475,  zastavaná plocha o výmere 154 m2 zapísaného na LV 204-k.ú. 
Kežmarok od : Poľnonákup-u TATRY, a.s. ul. Slavkovská 36, Kežmarok  ( IČO : 
36 447 927 ) za cenu :54 m2 (plocha zastavaná miestnou komunikáciou ) za 3,82 €/m2  
(t.j.  115,08 Sk/m2 , konverzný kurz : 1€ = 30,1260 Sk ) a 100 m2 ( areál trhoviska ) za 
16,60 €/m2  (t.j.  500,09- Sk/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 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č.250/2008 zo dňa 11.12.2008 
(zámenu časti pozemku  v lokalite Kamenná baňa – Mesto Kežmarok – Patrik Novotný  
s manželkou). 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zámenu časti pozemku KN-C 3296/5 diel 
„1“ o výmere 16m2, ktorého vlastníkom je Mesto Kežmarok, za časť pozemku KN-C 
3296/101 diel „4“ o výmere 16m2, ktorého spoluvlastníkom je: 
1.Mgr.Monika Hlinková, Možiarska 3, Kežmarok ( v podiele ½ )  
2.Patrik Novotný a manželka Ing.Zuzana Novotná, bytom Možiarska 3, Kežmarok  
(v podiele ½ ) 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č.90/2008 zo dňa 15.5.2008 
(spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach: s.č.551 a priľahlých pozemkoch 
a pozemku KN-C 2487/1, Nižná brána 4, Kežmarok schválený pre spoločnosť 
KÁVOMATY).  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu ¼ na 
dome súp.č 551 za cenu 6 408,95 € (193 076,02-Sk)  odpredaj  spoluvlastníckeho podielu 
¼ na pozemkoch KN-C 2485 o výmere 213m2, kultúra zast. plocha za cenu 26,56 €/m2 
(800,15 Sk/m2) a KN-C 2486 o výmere 699m2, kultúra záhrada za cenu 23,24 €/m2 
(700,13 Sk/m2) a novovzniknutú parcelu KN-C 2487/1 o výmere 260m2, k.ú. Kežmarok 
za cenu 11,29 € /m2 (340,12 Sk/m2)   pre: 
 1.Aurel Palumbiny, Nemecko v podiele ½ 
 2.Alžbeta Cesnaková, H.Meličkovej 5, Bratislava v podiele ½  
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku KN-C 83/1, ktorého spoluvlastníkom je Mesto Kežmarok v podiele 
29404/58850 o celkovej výmere 216 m2, kultúra zast. plocha, pod bytovým domom 
súp.č.1396 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania, pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov na ul. Baštová č.1396/20, Kežmarok za cenu 0,10 €/m2 (3,01 
Sk/m2), v prepočítaných podieloch uvedených podľa LV č. 3410, menovite pre:  
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK8338/58850 + 1429/58850 = 
9767/58850 
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 
9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Raceková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 
9805/58850 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e odpredaj spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku KN-C 83/2, ktorého spoluvlastníkom je Mesto Kežmarok v podiele 
29404/58850 o celkovej výmere 241 m2, kultúra zast. plocha, priľahlý pozemok k 
bytovému domu súp.č.1396 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania, pre vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov na ul. Baštová č.20, Kežmarok,  za cenu 3,32 €/ m2 
(100,01 Sk/m2), v prepočítaných podieloch uvedených podľa LV č. 3410, menovite pre:  
 
1.Tibor Novák a manž.Alžbeta,r.Schutzová, Baštová 20,KK8338/58850 + 1429/58850 = 
9767/58850  
2.Zavacká Mária, r. Majerčáková, Baštová 20, KK  8403/58850 + 1429/58850 = 
9832/58850 
3.MUDr. Karin Slameňová, r.Raceková, Baštová 20, KK 8379/58850 + 1426/58850 = 
9805/58850 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku  súhlasí  so  začatím  procesu obstarania  doplnku   
Územného plánu obce Kežmarok na zmenu  funkčného využitia novovytvorených  
pozemkov p.č. KN C 5412/3 ,5412/4, 5413/2 k.ú. Kežmarok  pre zriadenie skládky 
sypkých stavebných materiálov na náklady žiadateľa. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava                                                                             Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                                                                                      prednosta MsÚ 
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Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.01.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie zmluvy o výkone správy 
majetku mesta Kežmarok s Technickými službami s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 a to 
areálov starého cintorína na pozemku p.č. KN-C 1571, k.ú. Kežmarok, ost. plocha, 
o výmere 27 364 m2 a nového cintorína na pozemku p.č.  KN-C 3342/2, k.ú. Kežmarok, 
ost. pl., o výmere 46 881 m2 vrátane pozemkov a domov smútku v areáli nového 
a starého cintorína, od 01.01.2009 do 31.12.2010, za cenu 51 450 €/rok ( 1550 tis. Sk/rok), 
s tým že v cene je zahrnutá aj správa hrobových miest. 

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