
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 201/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským  
    zastupiteľstvom k 10.12.2009, za kontrolované obdobie roka 2009 a predchádzajúce  
    obdobia 
b) ruší nezrealizované uznesenia č. 219/2006 a č. 230/2007. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 202/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zabezpečovania 
pokladničných operácií, zvlášť uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných 
náhradách v znení zmien a doplnkov – záznam č. 5/2009, vykonanej v Domove 
dôchodcov Náruč, ul. Vyšný Mlyn č . 13 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2008. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 203/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 204/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu programového rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2010 – 2012. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 205/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok schvaľuje úpravu nájomného za prenájom 
nehnuteľného majetku v areáli Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., 
ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva  Kežmarok č. 21/2008 
z 31.1.2008, tak, že výška nájomného s účinnosťou od 1.1.2010. bude 10 000 EUR/rok ( 
301 260 Sk/rok, konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk). Nájomné za rok 2009 schvaľuje 
vo výške 9 500 EUR (286 197 Sk/rok). Mesto Kežmarok sa zároveň zaväzuje uhrádzať 
nájomcovi sumu do výšky ročného nájomného za predmet nájmu za účelom ich použitia 
na technické zhodnocovanie a opravy prenajatých nehnuteľností.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 
 

MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 206/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 214/2008. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 207/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške 750 000 eur na 
financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškrounská 1,1A v Kežmarku, so 
začiatkom výstavby v roku 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 
 

MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 208/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok pre rok 2010 
podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok č.  1,2,3. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 209/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre roky 2011 – 2012 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 210/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 
1 544 451 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov: 
 

Prvok 1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie              340 760,00 €  
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta              178 976,00 €  



Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO                48 000,00 € 
Prvok 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia ciest              370 700,00 €  
Prvok 7.1.2 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov              111 000,00 €  
Prvok 7.1.3 Výstavba a rekonštrukcia parkovísk              143 000,00 €  
Podprogram 9.10 Účelovo viazané prostriedky školstva               150 715,00 €  
Prvok 10.4.2 Futbalový štadión 2                  5 000,00 €  
Prvok 10.4.6 Iné športoviská pri futb. štadióne 2                  5 000,00 €  
Podprogram 12.7 Cintorínske služby                46 500,00 €  
Podprogram 14.1 Výstavba nájomných bytov              144 800,00 €  
  SPOLU           1 544 451,00 €  

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 
 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 211/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu na 
financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 15.2. 
Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 16 500 eur. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 212/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 
110 000 eur (3 314 tis. Sk) na financovanie prvku 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností 
majetku mesta.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 213/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 7/2009 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienok č. 1, 2. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 214/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozšírenie účelu použitia finančného 
transferu poskytnutého spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. na základe uznesenia 
Mestského zastupiteľstva č. 220/2008 zo dňa 11.12. 2008 o prefinancovanie nájmu Mestu 
Kežmarok na základe zmluvy č. 203/2006/OM. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 215/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej 
výpomoci spoločnosti Spravbytherm s.r.o., Poľná 2, 060 01 Kežmarok (IČO 36 690 856) 
vo výške 107 600 €, so splatnosťou do 31.12. 2013. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 216/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 
o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 
predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 217/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 5/2009 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby, poskytované v Dennom stacionári – 
Korytnačka v Kežmarku. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 218/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 10/2009, ktorým sa mení VZN č. 
1/2004 o určení školských obvodov  pre základné školy v Kežmarku  so zapracovaním 
pripomienky č. 1,2. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 219/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
a) rozhoduje 
v zmysle § 9a 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 bytu, na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku je 
prípadom hodným osobitného zreteľa.  
 
b) schvaľuje 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu na ulici Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
s nájomcom: Peter Lizák, K. Kuzmányho 37, Kežmarok na dobu 1 roka. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 



 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 220/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje VZN č. 4/2009 O poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania 
a zamestnanosti. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 221/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 11/2009 O poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania 
a zamestnanosti. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 222/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku  zrušuje uznesenie č.131/2001  ( Modla Jozef – 
Kežmarok  ). 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 223/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v   Kežmarku  schvaľuje  v zmysle ustanovenia §  9a ods. 8 písm. 
b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj 
pozemku KN-C 4244/7 , zastavaná plocha o výmere 21 m2 , k,.ú. Kežmarok  pre Jozefa 
Modlu, bytom Poľná 19 , Kežmarok a Eve Modlovej, bytom Sihoť 23, Kežmarok  ,  
každému v podiele 1/2  k celku,  za cenu : 23,24 €/m2  ( 700,- Sk/m2 ). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 
 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 224/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  schvaľuje  zriadenie vecného bremena v prospech 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a.s. so sídlom v Poprade ( IČO : 36485250 ) 
z dôvodu  realizácie stavby : „ Vodovody a kanalizácie v regióne Spiša a Tatier – 
dobudovanie belanského a kežmarského skupinového vodovodu „ na pozemku KN-C 
1963/16 k.ú. Ľubica. Vecné bremeno spočíva v práve uloženia vodovodného potrubia, 
v práve vjazdu a vstupu na predmetnú nehnuteľnosť pri jeho umiestňovaní, prevádzke, 
údržbe a opravách.  Vecné bremeno bude zriadené bezplatne. Presnú trasu 
vodovodného potrubia určí geometrický plán na porealizačné zameranie stavby . 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 225/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom budovy Strednej umeleckej školy na Slavkovskej 
ulici s.č. 1779 v Kežmarku je prípadom hodným osobitného zreteľa.  
 
b)    s c h v a ľ u j e  
dlhodobý prenájom  objektu SUŠ – s.č. 1779 na parcele KN-C 1692/2 – zastavaná plocha 
o výmere 708 m2  pre Strednú umeleckú školu , Slavkovská 1779/19, Kežmarok 
za znížený nájom  1,- euro/rok  na dobu  20 rokov.  
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 226/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
 



v zmysle § 9a ods.9 pism.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 nebytových priestorov: 
Hlavné námestie č. 64, Kežmarok  pre  SATUR Travel, a.s. Bratislava 
Psychologická ambulancia, Záhradná č.2, Kežmarok pre Mgr. Gabrielu Schwartzovú 
Denné detské sanatórium, Záhradná č. 2, Kežmarok pre Denné detské sanatórium je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 
b) s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov: 
Hlavné námestie č. 64, Kežmarok  pre  SATUR Travel, a.s. Bratislava na obdobie 6 
mesiacov, za cenu podľa VZN mesta Kežmarok č. 5/96 v platnom znení  a 
psychologickú ambulanciu, Záhradná č.2, Kežmarok pre Mgr. Gabrielu Schwartzovú, 
na obdobie dvoch rokov, za cenu podľa VZN mesta Kežmarok č.5/96 v platnom znení . 
 
prenájom nebytových priestorov  v objekte Záhradná č. 2, Kežmarok : 
- 336,185 m2 na účely  denného  detského sanatória za cenu 2 232.26 €/rok  
- 307,935 m2 na účely súkromnej materskej školy za cenu 3067,03 €/rok, pre Denné 
detské sanatórium, s r.o.  Záhradná č. 2, Kežmarok. 
( konverzný kurz je : 1€ = 30,126 Sk), na  obdobie  dvoch rokov. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 227/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods.9 pism.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 nebytových priestorov v objekte na Hlavnom 
námestí č. 46 v Kežmarku – reštaurácia Barónka, pre Hotelovú akadémiu  Otta 
Brucknera, Kežmarok, Dr. Alexandra 29, je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
 
b) s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov  v objekte na Hlavnom námestí č.46 v Kežmarku – 
reštaurácia Barónka, pre Hotelovú akadémiu  Otta Brucknera, Kežmarok, Dr. 
Alexandra 29, IČO 00162175, na obdobie dvoch rokov, za cenu 1 200 €/rok (36 151,20 
Sk/rok,   konverzný kurz je : 1€ = 30,126 Sk ) 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 228/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods.9 pism.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 nebytových priestorov v objektoch  
Polikliniky, Hviezdoslavova č.27, Dr. D. Fischera č.5 a Dr. D. Fischera č.7 v Kežmarku, 
pre nájomcov podľa  nižšie uvedeného zoznamu, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa. 
 
b) s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov v objektoch  Polikliniky, Hviezdoslavova č.27, Dr. D. 
Fischera č.5 a Dr. D. Fischera č.7 v Kežmarku, pre nájomcov podľa  nižšie uvedeného 
zoznamu,  na dobu neurčitú, za cenu podľa VZN mesta Kežmarok č.5/1996 v platnom  
znení, okrem nájomcov, ktorým bola nájomná cena upravená – viď. zoznam.  
( konverzný kurz je : 1€ = 30,126 Sk ).   
 

Návrh na prenájom  NP, za cenu podľa platného VZN  mesta Kežmarok č.5/1996 v platnom znení 

PhDr.Kernová Gabriela Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.32,  3.33 

MUDr. Uhrová Anna Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 2.07,  2.08 

MUDr. Bartková Kristína Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.3,    1.26,  1.27 

MUDr. Rímska Mária Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.04,  3.05 

MUDr. Dysková Blažena Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 2.04,  2.05 

MUDr. Glatzová Štefánia Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.8,    1.82 

MUDr.Hudzíková Gabriela Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.19,   1.2,   1.21,  1.22,  1.17 

MUDr. Imrichová Magdaléna Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 2.4,     2.15  

KODR. MUDr.Kovalčíková Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.3 

LIGATUR MUDr. Kupčová Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.19,   3.2  

EFETTA MUDr. Kuffová Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.85,   1.84, 1.83 

MUDr. Kurucová Eva Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.09,   1.1,   1.11,  1.12  

SLOVCHIR MUDr. Slovík Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.13,   1.14,  1.15 

MUDr. Mrštinová Lýdia Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.11,   3.17,  3.18 

GYNOD MUDr. Novotný Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.28,   3.29,  3.26,  3.27 

ORL ambul. MUDr.Raffaj Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 2.09,  2.1,  2.11 



MUDr. Petreková Mária Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.09,  3.1 

MUDr. Tokárová Alžbeta Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.81,  1.86 

MUDr. Pisková Mária Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 2.16,  2.17 

Dobrovoľná požiarna ochrana, OV KK 
Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest.  : 3.40 

Dr. Fischera 7 v Kežmarku Platnosť zmlúv do 31.12.2009 

MUDr. Šoltýsová Beáta Dr.Fischera 7, Kežmarok, č.miest. : 4.01 

MUDr. Danč Peter Dr.Fischera 7, Kežmarok, č.miest. : 4.03,  4.31 

MUDr. Šoltýsová Iveta Dr.Fischera 7, Kežmarok, č.miest. : 4.17,  4.18 

MUDr. Marko Peter Dr.Fischera 7, Kežmarok, č.miest. : 4.11,  4.12 

MUDr. Mačičáková Eva Dr.Fischera 7, Kežmarok, č.miest. : 4.13,  4.14 

Dr. Fischera 5 v Kežmarku, Platnosť zmlúv do 31.12.2009 

Alžbeta Ihnačáková, zubný laborant Dr.Fischera 5, Kežmarok, č.miest. : 5.08, 5.07 

Milan Lukáč, zubný laborant Dr.Fischera 5, Kežmarok, č.miest. : 5.06, 5.07 

MUDr. Ivan Kochan, stomatológ Dr.Fischera 5, Kežmarok, č.miest. : 5.05, 5.04 

MUDr. Irina Rovdičová, stomatológ Dr.Fischera 5, Kežmarok, č.miest. : 5.01 

MUDr. Segiň Tomáš Dr.Fischera 5, Kežmarok, č.miest. : 5.03, 5.04 

 

Návrh na prenájom  NP, za  upravenú cenu nájomného : 

Čass, Ing. Sopko Milan Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 0.48   - za cenu :  19.92 €/m2/rok 

APOLLO , z.p.,  Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.78   -  za cenu :  19.92 €/m2/rok 

OPTIKA Kozáková Eva Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 3.21   -  za cenu :  43.15 €/m2/rok 

BIORTG KK, s.r.o. Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 1.17   -  za cenu :  19.92 €/m2/rok 

ADOS-Nádej, s.r.o. Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 0.08,  0.1          za cenu  7 €/m2/rok 

Polovková Lýdia Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 0.18- 6.64 €/m2/ rok, 0,19 – 21.91 €/m2/rok

 

MOBILA, MUDr. Erhard Schweitzer 
Hviezdoslavova 27, Kežmarok, č.miest. : 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.12, 0.13, 0.14
                                                                                           za cenu 16,60 €/m2/rok 

Ďalší nájomcovia-Hviezdoslavova  27 Platnosť zmlúv do 31.12.2009 

JADRO - Jaroslav Šleboda, sklad 
Hviezdoslavova 27, KK, suterén, pod schodišťom, vchod k detským lekárom  0.55 
                                                                          -  za cenu : 65,72 €/rok 

Milderová Adela, prízemie Hviezdoslavova 27, Kežmarok, prízemie 1.05   - za cenu : 33,19 €/rok 

Kávomaty, umiestnenie  automatu-príz. Hviezdoslavova 27, Kežmarok, prízemie 1.05   - za cenu : 99,58 €/rok 
 

 
 



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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 229/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle § 9a ods.9 pism.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 časti  oplotenia futbalového štadióna 
v Kežmarku na ul. Trhovište a to dvoch kruhových výrezov, pre MÚZEUM v 
Kežmarku, Hradné námestie č. 42 Kežmarok, IČO 37781227, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa. 
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti  oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku na ul. Trhovište a to dvoch 
kruhových výrezov, za účelom uverejňovania informácii a oznamov  tykajúcich  sa  
Múzea v Kežmarku, pre MÚZEUM v Kežmarku, Hradné námestie č. 42 Kežmarok, 
IČO 37781227, na dobu neurčitú  s  výpovednou lehotou 1 mesiac,  za cenu 50 €/ks/rok. 
( konverzný kurz je : 1€ = 30,126 Sk ) 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 230/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle § 9a ods.9 pism.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 pozemku  KN - C p. č. 2514  o výmere 1422 
m2  pod objektom  hotela Štart v Kežmarku a prenájom 1/5 spoluvlastníckeho podielu 
na objekte čs. 1408 (hotel Štart) Kežmarok, pre Telovýchovnú  jednotu Štart, Pod lesom 
24, Kežmarok , IČO 00688541, je prípadom hodným osobitného zreteľa,   
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom pozemku  p. č. KN - C 2514  o výmere 1422 m2  pod objektom  hotela Štart 
v Kežmarku a prenájom 1/5 spoluvlastníckeho podielu na objekte čs. 1408 v Kežmarku 
(hotel Štart), pre Telovýchovnú  jednotu Štart, Pod lesom 24, Kežmarok , IČO 
00688541, na obdobie  dvoch rokov, za cenu  346 €/rok ( 10 423,60 Sk/rok,  konverzný 
kurz  1EUR = 30,1260 Sk ) 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 



  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 231/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
 
v zmysle § 9a ods.9 pism. 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  nebytových priestorov v polyfunkčnom 
objekte Petržalská  20/22, súp. č. 1642  v Kežmarku - prevádzka Bistro Gól, pre Ivetu 
Dunajčanovú – RAMA, Levoča, Železničný riadok 1144/10, IČO 14375303, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa. 
  
b)s ch v a ľ u j e  
 
prenájom  nebytových priestorov  v polyfunkčnom objekte Petržalská  20/22, súp. č. 
1642  v Kežmarku - prevádzka Bistro Gól, pre Ivetu Dunajčanovú – RAMA, Levoča, 
Železničný riadok 1144/10, IČO 14375303, na dobu neurčitú  s  výpovednou lehotou 1 
mesiac, za cenu podľa  platného VZN mesta  Kežmarok o prenájme nebytových 
priestorov za podmienky úhrady nedoplatku na nájomnom a službách spojených 
s nájmom  v termíne do 31.12.2009. ( konverzný kurz je : 1€ = 30,126 Sk ) 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 
 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 232/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku  zrušuje uznesenie MsZ  č.165/2009  zo dňa  
08.10.2009, o odpredaji pozemkov z majetku mesta Kežmarok pre Rozáliu Cibulcovú - 
ROZANA, Hlavné námestie č.38, Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
 
 
 



 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 233/2009 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 pism. e) zákona Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 
Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
že odpredaj časti pozemku  KN-C p.č.588/2 zast.pl. a nádv., diel 5 o výmere 78 m2 
pričlenený  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, 
Kamenná baňa 38, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 
 
b)s ch v a ľ u j e 
 
odpredaj časti pozemku  KN-C p.č.588/2 zast.pl. a nádv., diel 5 o výmere 78 m2 
pričlenený  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, 
Kamenná baňa 38, Kežmarok, za cenu 40 €/m2 ( konverzný kurz : 1€ = 30.126 Sk, t.j.1 
205 Sk/m2 ). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 234/2009 
 
M s Z v Kežmarku schvaľuje  prenájom nebytového priestoru na ul. Gen. Štefánika č.27 
v Kežmarku (bývalé potraviny Večierka), formou verejnej obchodnej súťaže.    
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 235/2009 
 



Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok s ch v a ľ u j e úpravu výšky nájomného za prenájom 
nehnuteľného majetku v areáli Technických služieb, s.r.o. na ul. Poľná v Kežmarku,  
ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 67/2009 
z 26.3.2009,    tak, že  nájomné za prenajatý nehnuteľný majetok  bude  4 020 EUR/rok 
(121 106,52 Sk/rok, konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 236/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok s c h v a ľ u j e úpravu 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, 3342/17, 
3342/18,  k. ú. Kežmarok, vrátane pozemkov,  domov smútku v areáli nového a starého 
cintorína a domu správcu nového cintorína,  od 01.01.2009 do 31.12 2010, tak, že cena za 
výkon správy za rok 2009 bude vo výške 46 307 EUR (1 395 044,60 Sk, konverzný kurz 1 
EUR= 30,1260 Sk) a cena za výkon správy za rok 2010 bude vo výške schválenej 
v rozpočte mesta na rok 2010,  s tým, že v cene je zahrnutá  aj správa hrobových miest. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 
 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 237/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok s ch v a ľ u j e odkúpenie technického zhodnotenia 
nehnuteľného majetku – objektu čs. 1788 na ul. Huncovská 42 v Kežmarku,  vo výške   
9501,89 EUR (286 253,93 Sk, konverzný kurz 1 EUR= 30,1260)  od Nemocnice Dr. 
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., Huncovská 42, Kežmarok, IČO 37886436. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 238/2009 
 
M s Z  v Kežmarku 
 
a) rozhoduje  



v zmysle § 9a odst.9 písm c) zákona 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 dlhodobý prenájom futbalového štadiónu Š 
2, pozemku KN-C 665/1, ost.pl., o výmere 3700m2, nebytových priestorov- šatne č.1, 2 
a 3 v objekte súp.č. 990, na pozemku KN-C 665/2, a objektu- garáž so súp.č. 4173 na 
pozemku KN-C 665/3 k. ú. Kežmarok pre Mestský športový klub v Kežmarku 
IČO:42083478 je prípad  hodný osobitného zreteľa. 
 
b) schvaľuje  
 
prenájom časti futbalového štadiónu Š 2: pozemok KN-C 665/1, druh pozemku 
ost.plochy, o výmere 3700m2,  nebytové priestory- šatne č.1, 2 a 3 v objekte súp.č. 990, 
na pozemku KN-C 665/2, a objektu- garáž so súp.č. 4173 na pozemku KN-C 665/3, k.ú. 
Kežmarok pre Mestský športový klub v Kežmarku, IČO: 42083478, na účely 
lukostrelnice na dobu 20 rokov za znížené nájomné 1,-EUR/rok. 
Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 239/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu 
zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na rok 2010 s úpravami. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 240/2009 
 
MsZ v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 106/2007 zo dňa 3.5.2007 ( odpredaj časti 
pozemku KN-E 25/1 a KN E 25/2  ).  
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 241/2009 
 
MsZ v Kežmarku    
 
a) rozhoduje 



v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e)zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku  – časti 
pozemku z parcely KN-E 25/1 diel „2“ o výmere 22m2 a časť pozemku z parcely KN-E 
25/2 diel „3“ o výmere 87m2 druh pozemku zast. plochy do podielového spoluvlastníctva 
žiadateľom je prípadom hodným osobitného zreteľa 
 
b) schvaľuje 
 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-E 25/1 diel „2“ o výmere 22m2 a časť pozemku 
z parcely KN-E 25/2 diel „3“ o výmere 87m2 druh pozemku zast. plochy, k.ú. Kežmarok  
do podielového spoluvlastníctva žiadateľom: 
1.Alena Kuchtová, bytom ul.Lesná 268, Spišská Teplica v podiele  ½ k celku 
2.Dinh Gia Khang, bytom ul.Tatranská 200, Veľká Lomnica v podiele ½ k celku, za 
cenu  57,10EUR/m2 vrátane DPH, (1720,19Sk/m2). 
Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK 
  
 
 Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 242/2009 
 
MsZ v Kežmarku    
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e)zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku- časti 
pozemku z parcely KN-E 24/2 diel „4“ o výmere 1m2 a časť pozemku z  parcely KN-E 
25/2 diel“5“ o výmere 23m2 druh pozemku zast. plochy, do podielového spoluvlastníctva 
žiadateľom je prípadom hodným osobitného zreteľa 
 
b)schvaľuje 
 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-E 24/2 diel „4“ o výmere 1m2 a časť pozemku z 
 parcely KN-E 25/2 diel“5“ o výmere 23m2 druh pozemku zast. plochy, k.ú. Kežmarok 
do podielového spoluvlastníctva žiadateľom: 
1.Alena Kuchtová, bytom ul.Lesná 268, Spišská Teplica v podiel ¼  k celku 
2.Dinh Gia Khang, bytom ul.Tatranská 200, Veľká Lomnica v podiele ¼ k celku 
3.Marta Jančiová, Hlavné námestie č.40, Kežmarok v podiele ½ k celku, za cenu 
57,10EUR/m2 vrátane DPH, (1720,19 Sk/m2). 
Konverzný kurz 1EUR = 30,1260 SKK 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 



 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 243/2009 
 
MsZ v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 46/2009 zo dňa 26.03.2009 – (pozemok pod 
bytovým domom súp.č. 1506, ul.Južná 3, Kežmarok).  
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 244/2009 
 
MsZ v Kežmarku    schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a odst.8, písm.a) zákona SNR 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku KN-C 
800 o výmere 378m2, druh pozemku zast. plochy, k.ú. Kežmarok, pod bytovým domom 
súp.č.1506, za cenu 0,10EUR/m2 (3,01Sk/m2 ) pre vlastníkov bytov na ul. Južná 1506/3, 
Kežmarok, v podieloch menovite uvedených na LV č.4044. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 245/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výstavbu 18 BJ – Bytového domu, 
Lanškrounská 1, 1A, 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 úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 246/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB Bratislava 
o poskytnutie úveru na dofinancovanie výstavby 18 BJ – Bytového domu, Lanškrounská 
1, 1A, 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 úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 247/2009 
 
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 18 BJ – Bytového domu, Lanškrounská 1, 1A, 
Kežmarok 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.12.2009 

 
MsZ v Kežmarku  prijalo uznesenie č. 248/2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí po skolaudovaní stavby 18 BJ – Bytový 
dom, Lanškrounská 1, 1A, 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 úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 


