
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 143/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 8.10.2009, za kontrolované obdobie  
roka 2009 a predchádzajúce obdobia . 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 144/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných 
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým 
osobám podnikateľom – dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva Kežmarok na kultúrnu činnosť a dotácií poskytnutých na základe 
rozhodnutia primátora mesta Kežmarok – záznam č. 4/2009, vykonanej na Mestskom 
úrade, Hlavné námestie č. 1, Kežmarok za kontrolované obdobia roka 2008. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 145/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje vyfinancovanie okien v celkovej výške 
208 483 eur z rezervného fondu mesta. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 
 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 
 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 146/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 147/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 6/2009 mesta Kežmarok, ktorým 
sa mení VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, základnej 
umeleckej školy a školských zariadení. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 148/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nájomné za postúpenie výkonu práva 
poľovníctva na poľovných pozemkoch Mesta Kežmarok na území TANAP-u nad Cestou 
slobody pre nájomcu Štátne lesy Tatranská Lomnica, príspevková organizácia zriadená 
rozhodnutím MP SR čís. 3610/187/1994-100 zo dňa 22.12.1994, IČO: 31966977, vo výške  
1 141,40 € za rok ( 34 385,82 Sk/rok). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 149/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku: 

a) schvaľuje zriaďovaciu listinu Denného stacionára „Korytnačka“ podľa  
predloženého návrhu 

b) poveruje vedením Denného stacionára PaedDr. Zuzanu Dučákovú, riaditeľku 
Stacionára – Domova sociálnych služieb pre deti s postihnutím a Domova 
sociálnych služieb pre dospelých v Kežmarku. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 150/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie pozemku KN-E 859/1 
o výmere 367 m2 k.ú. Kežmarok do majetku Mesta Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie od Evy Nyékiovej, bytom 
Nábrežná 2, Kežmarok za cenu 6,53 EUR/m2 (konv. kurz:  1€ = 30,1260 Sk). 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 151/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 69/2007, 56/2008 (MVDr. Jozef 
Jordán – Kežmarok) 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 152/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie pozemku KN-E 5036/10- orná 
pôda o výmere 734 m2 k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania miestnej komunikácie ul. J. Chalúpku od MVDr. 
Jozefa Jordana, bytom Pod lesom 5, Kežmarok za cenu 6,53 €/m2 (konv. kurz: 1 € = 
30,1260 Sk). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 153/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 
postavenia prednostného veriteľa na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta 
Kežmarok – zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy č. 703/1480/2007, 
v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04  
Bratislava 37, na nehnuteľnosť: 

1. „Bytový dom“ na ul. Weilburská č. 5,7 súpisné číslo 2442 na pozemku p.č. KN-C 
668/62 v k.ú. Kežmarok 

2. Pozemok p.č. KN-C 668/62 o výmere 331 m2 vedený ako zastavaná plocha 
a nádvorie v k.ú. Kežmarok 

Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 pre obce a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným 
vlastníkom je záložca – Mesto Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 154/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny 
Územného plánu obce Kežmarok na zmenu funkčného využitia pozemkov p.č.  5633/ 1 a 
5632/2 z plôch pre priemysel, šport a zeleň na plochy občianskej vybavenosti  - pre 
umiestnenie a realizáciu stavby Krematória v Kežmarku na náklady žiadateľa. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 155/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
I. prerokovalo 
 
v zmysle § 11 ods.4 písm. c a g zákona č 369/1990 Zb. návrh Zmeny ÚPN obce 
Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku Jána Legutkého , 
Družstevná 48, Malý Slavkov 
 
II. berie na vedomie 
 
II. 1 správu o prerokovaní návrhu Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov     
        v lokalite pri Slavkovskom potoku, Jána Legutkého , Družstevná 48, Malý Slavkov 
II.2 schválený návrh Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri  
       Slavkovskom potoku  je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre  
       vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie 
II.3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny ÚPN obce  Kežmarok – Skládka štrkopieskov  
       v lokalite pri Slavkovskom potoku, Jána Legutkého, Družstevná 48, Malý Slavkov –  
      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 Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov  
        v lokalite pri Slavkovskom potoku 
 
IV. schvaľuje 
 
IV.1  návrh Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri  
         Slavkovskom potoku 
IV.2 Všeobecné záväzne nariadenie mesta Kežmarok č. 7/2009  zo dňa 8.10.2009, ktorým  
         sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov  
         v lokalite pri Slavkovskom potoku 
 
V. ukladá 
 
V.1 zverejniť záväznú časť Zmeny ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov  
       v lokalite pri Slavkovskom potoku vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým  
       spôsobom po dobu 30 dní a doručením dotknutým orgánom 
 
        Zodpovední: Ing. Ladislav Faix 
          vedúci OÚPŽPSP 
          Ing. Eva Kelbelová 
 
 



V.2 vyhotoviť registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmeny ÚPN obce  
      Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom potoku a doručiť  
      MVARR SR 
        Zodpovedný: Ing. Eva Kelbelová 
 
V.3 Zmenu ÚPN obce Kežmarok – Skládka štrkopieskov v lokalite pri Slavkovskom  
       potoku, po opatrení schvaľovacou doložkou zaslať spolu s výpisom z 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 úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 156/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie doby nájomnej zmluvy 
o nájme bytov uvedeným nájomcom: 
 
1.   Božena Vidová   Gen. Štefánika 14/5 
2.   Eva Martonová   Gen. Štefánika 14/6 
3.   Vladimír Tomaškovič  Gen. Štefánika 14/26 
4.   Michal Zatkovský  Košická 12/2 
5.   Karel Knop   Košická 3/1 
6.   Beáta Németková   Košická 3/2 
7.   Anna Bolešová   Košická 3/3 
8.   Jaroslav Hocher   Košická 3/4 
9.   František Slanina  Košická 3/5 
10. Anna Ribovičová  Košická 3/6 
11. Ľubomír Marcinek  Košická 3/7 
12. Matej Vernarský  Košická 3/8 
13. Elena Hlaváčová Bc.  Košická 3/9 
14. Dagmar Kendiová  Košická 1/10 
15. Peter Šiška   Košická 1/12 
16. Jana Rusnáková   Košická 1/13 
17. Gregor Paštéka MVDr.  Košická 1/15 
18. Ondrej Eliáš Ing.  Košická 1/16 
19. Peter Garančovský  Košická 1/17 
20. Miroslava Sisková Ing.  Košická 1/18 
21. Pavol Piatra   Košická 1/19 
22. Peter Šterbák MUDr.  Košická 1/21 
23. Peter Blaho Ing.   Košická 1/22 
24. Stanislav Ludrovský  Košická 1/23 
 



Nájomcom na ul. Gen. Štefánika č. 14 v Kežmarku na dobu jedného roka. Nájomcovi 
Michalovi Zatkovskému predĺženie doby nájmu do 31.01.2012. Nájomcom na ulici 
Košická 1,3 predĺženie doby nájmu do 31.10.2012. Nájomcovi Petrovi Vidovi 
neschvaľuje predĺženie doby nájmu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 157/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu 
č. 28 na ulici Košická 10 v Kežmarku so žiadateľkou Evou Dlugošovou, Gen. Štefánika 
38, Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 158/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 137/2009 zo dňa 27.08.2009 – 
prenájom budovy ZŠ a MŠ sv. Kríža. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 
 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
rozhoduje 
 
v zmysle § 9 a ods. 9 písm c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom nehnuteľností – budovy 
Základnej školy s materskou školou sv. Kríža a pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326 m2 
pod budovou školy súp. č. 1313, k.ú. Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok, IČO: 
42035724, na dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok je prípad hodný osobitného zreteľa, 



 
schvaľuje 
prenájom objektu školy súp. č. 1313 na pozemkoch KN-C 1961/65 a KN-C 1989/9, k.ú. 
Ľubica na ul. Petržalská 21, Kežmarok na dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok 
a prenájom pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326 m2 pod budovou školy súp. č. 1313, 
k.ú. Ľubica, na dobu 20 rokov, za cenu 1 EUR/rok pre Základnú školu s materskou 
školou sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok, IČO: 42035721. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 
 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 160/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 172/2007 – odpredaj pozemku 
KN-C 3296/95 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 161/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku z majetku mesta  
KN-C 3296/95 o výmere 640 m2, k.ú. Kežmarok formou verejnej obchodnej súťaže. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 162/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj mestského 3-izbového bytu č. 
46 s príslušenstvom t.j. predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, balkón I. kategórie na VIII. 
poschodí, na ul. Lanškrounská 9, Kežmarok formou verejnej obchodnej súťaže. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 163/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie pozemku KN-E 1-2344/2 
o výmere 132 m2, k.ú. Kežmarok do  majetku mesta Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania nehnuteľností za cenu 6,35 EUR/m2 ( 196,72 Sk/m2) 
od vlastníka pozemku, ktorým je Ladislav Kurilla, bytom Komenského 27, Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 164/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
rozhoduje  
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom objektu čs. 2314 – prevádzkovej 
budovy autobusovej stanice na pozemku p.č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p.č. 
1663/2 k.ú. Kežmarok pre Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, a.s. Wolkerova 466, 
Poprad, IČO 36 479 560 je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 
schvaľuje 
prenájom  objektu čs. 2314 – prevádzkovej budovy autobusovej stanice s výnimkou 
miestnosti č. 2, na pozemku p.č. KN-C 1663/7 a stavby AS na pozemku p.č. 1663/2 k.ú. 
Kežmarok pre Slovenskú autobusovú dopravu Poprad, a.s. Wolkerova 466, Poprad, 
IČO 36 479 560, za cenu 1000 € /rok ( konverzný kurz je: 1 € = 30,1260 Sk, t.j. 30 126 
Sk/rok), na obdobie dvoch rokov. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 165/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 pism. b) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odpredaj časti pozemku KN-C p.č. 
588/2 zast. pl. a nádv., diel 5 o výmere 78 m2 pričlenených k parcele KN-C 588/1 a časti 
pozemku KN-E p.č. 24/2 zast. pl. a nádv., diel 1 o výmere 4 m2, pričlenený k pozemku 



p.č. KN-C 586 a diel 2 o výmere 98 m2 pričlenený k pozemku p.č. KN-C 588/1, k.ú. 
Kežmarok, pre Rozáliu Cibulcovú – ROZANA, Hlavné námestie č. 38, Kežmarok za 
cenu 40 €/m2 (konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk, t.j. 1 205 Sk/m2). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
     

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje úpravu podmienok uvedených v uznesení 
č. 166/2008 zo dňa 9.10.2008 pre kupujúceho Hrivis dealing s r.o. nasledovne: 
 
Hrivis dealing, s.r.o. Bratislava zabezpečí: 

- preložku kanalizácie DN 1000 mimo odpredávaný pozemok, 
- financovanie svetelnej križovatky ciest I/67 a II/536 (pri ev. kostole) a okružnej 

križovatky ciest II/536 a miestnej komunikácie ul. Trhovište, Gen. Štefánika (pri 
fut. štadióne) v Kežmarku. Financovanie zahŕňa prípravu a realizáciu stavieb 
v rozsahu:služby (projektová dokumentácia, inžinierska činnosť, autorský dozor, 
odborný  stavebný dozor )vo výške podľa  výsledkov verejnej súťaže a realizácia 
výstavby križovatiek vo výške podľa rozpočtu, ktorý bude súčasťou projektovej  

      dokumentácie stavieb. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 167/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
že výpožička časti objektu Zimného štadióna v Kežmarku  pre SKI PARK Mestský 
hokejový klub Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 
schvaľuje výpožičku časti zimného štadióna na ul. Trhovište, Kežmarok podľa 
predloženého návrhu: 
Ľadovú (hraciu) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného 
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu 
prác – najviac v rozsahu 50 hodín týždenne  
 
a/  
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu: 
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2 



miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2 
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2 
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2 
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2 
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna 
miestnosť č. 10 o výmere 40 m2 
miestnosť č. 11 o výmere 42,75 m2 na prízemí haly zimného štadióna 
b/  
posilňovňu č. 32 o výmere 22,50 m2 na prízemí zimného štadióna 
c/ brusiareň č. 5 o výmere 5,32 m2, na prízemí haly zimného štadióna 
d/dve kancelárie o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného 
štadióna 
na dobu určitú do 31.03.2011 ( okrem obdobia od 01.04.2010 do 30.06.2010, kedy je 
zimný štadión zatvorený z dôvodu údržby), pre SKI PARK Mestský hokejový klub 
Kežmarok, s.r.o. IČO 36657662 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 
258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
že výpožička časti objektu Zimného štadióna v Kežmarku  pre Mestský hokejový klub 
Kežmarok, o.z.  je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 
schvaľuje výpožičku časti zimného štadióna na ul. Trhovište, Kežmarok podľa 
predloženého návrhu: 
ľadovú (hraciu) plochu o výmere 1 752 m2 v rozsahu podľa dohodnutého týždenného 
programu – rozpisu tréningových hodín a zápasov, v rozsahu podľa harmonogramu 
prác. 
a/ 
Šatne a sociálne priestory v nasledovnom rozsahu: 
miestnosť č. 4 o výmere 26,80 m2, 
miestnosť č. 5 o výmere 34,17 m2, 
miestnosť č. 6 o výmere 33,40 m2, 
miestnosť č. 7 o výmere 50,63 m2, 
miestnosť č. 8 o výmere 57,25 m2, 
miestnosť č. 9 o výmere 26,75 m2, na prízemí haly zimného štadióna 
b/ posilňovňu č. 32 o výmere 22,50  m2 na prízemí zimného štadióna 
c/ sklad č. 8 o výmere 4,03  m2 na prízemí zimného štadióna 
d/ dve kancelárie  o výmere 32,46 m2 a 30,84 m2 situované na poschodí haly zimného 
štadióna 



do 31.03.2011 ( okrem obdobia od 01.04.2010 do 30.06.2010 kedy je zimný štadión 
zatvorený z dôvodu údržby), pre Mestský hokejový klub Kežmarok, o.z., Trhovište č 4, 
060 01  Kežmarok, IČO 37 790013. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 204/2008, písm. b- odkúpenie 
pozemkov od HRIVIS dealing, s.r.o. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 08.10.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 170/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie časti pozemku KN-E 5021, 
k.ú. Kežmarok  a to geometrickým plánom novovytvorené parcely KN-C 670/60 
o výmere 100 m2, KN-C 670/68 o výmere 2237 m2 a KN-C 803/51 o výmere 1186 m2, 
k.ú.  Kežmarok od vlastníka spoločnosť HRIVIS group, s.r.o., Galvániho 7/D, 
Bratislava, IČO 35727403, za cenu 53,11 EUR/m2 bez DPH (1600,-Sk/m2 bez DPH, 
konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk). 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta          prednosta úradu  

 
 
 
 
 

 


