
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 1.7.2010, za kontrolované obdobie roka 
2010 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší v súvislosti so zmenami zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí – zákonom 258/2009 Z.z., doposiaľ nezrealizované uznesenia č. 219/2006, 
č. 287/2006, č. 153/2007, č. 230/2007, č. 54/2008, č. 93/2008, č. 96/2008, č. 97/2008, č.  
99/2008,  č. 62/2009,  č. 63/2009,  č. 64/2009,  č. 114/2009,  č. 185/2009 a ostatné uznesenia  
č. 128/2009, č. 115/2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 170/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti použitia bežných 
a kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci rozpočtu mesta, 
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania zákona o verenom obstarávaní – 
záznam č. 3/2010, vykonanej na Materskej škole, Kuzmányho 41, Kežmarok ,za 
kontrolované obdobie roka 2009. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov – 



záznam č. 4/2010, vykonanej v Zariadení pre seniorov, Vyšný Mlyn 13, za kontrolované 
obdobie roka 2009. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 172/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta, v mene EUR, ako aj 
ostatných zahraničných menách – správu č. 1/2010, vykonanú na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1, Kežmarok , za kontrolované obdobie mesiacov november 
a december 2009. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 173/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta, v mene EUR, ako aj 
ostatných zahraničných menách – záznam č. 5/2010, vykonanú na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie I. štvrťroka 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 3/2010 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 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 176/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 

a) vo výške 175 000 € na financovanie bežných výdavkov podprogramu 
programového rozpočtu 5.7 Povodňové záchranné práce, 

b) vo výške 36 211 € na financovanie kapitálových výdavkov prvku 
programového rozpočtu 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku 
mesta, 

c) vo výške 32 000 € na financovanie kapitálových výdavkov prvku 
programového rozpočtu 9.2.2 ZŠ Hradné námestie s jedálňou a ŠKD, 

d) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového 
rozpočtu 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia ciest o 189  500 €. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 177/2010 
 
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 80 695 €, so splatnosťou do 31.12. 2015. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 178/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje ručenie spoločnosťou Spravbytherm, 
s.r.o. Poľná 2, 060 01 Kežmarok (IČO 36 690 856) za Združenie Región Tatry, Hradné 



námestie 30, 060 01 Kežmarok (IČO 35 533 978) za úver poskytnutý bankou UniCredit 
Bank Slovakia a.s.  Ručenie bude zabezpečené majetkom spoločnosti Spravbytherm, 
s.r.o. za úver vo výške 150 000 eur. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 179/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    
 
a) z r u š u j e   
 
Zariadenie opatrovateľskej služby a Zariadenie pre seniorov Orchidea na ul. Baštová 8   
v Kežmarku  
 
b) o d p o r ú č a 
primátorovi mesta požiadať Prešovský samosprávny kraj o výmaz zapísaných 
skutočností týkajúcich sa Zariadenia opatrovateľskej služby a Zariadenia pre seniorov 
Orchidea na ul. Baštová 8   v Kežmarku v registri poskytovateľov sociálnych služieb 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 180/2010 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku  nesúhlasí  so  začatím  procesu obstarania  zmeny  
Územného plánu obce Kežmarok funkčného využitia pozemku p. č. KNC   3105  k. ú. 
Kežmarok,  lokalita Ľubická cesta  pre účely rodinnej bytovej výstavby. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 181/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výkon  funkcie  primátora  mesta  
Kežmarok  na funkčné obdobie 2010-2014  v plnom rozsahu pracovného úväzku. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 182/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 
mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií s úpravou 
v bode 4.  
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 183/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zahraničnú služobnú cestu viceprimátora 
mesta Kežmarok PhDr. Igora Kredátusa  a poslanca Ing.Višňovského do partnerského 
mesta Lanškroun v dňoch 28.5-30.5.2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 184/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje viceprimátorovi mesta Kežmarok PhDr. 
Igorovi Kredátusovi a poslancovi Milanovi Nevlazlovi zahraničnú služobnú cestu do 
partnerského mesta Kupiškis v dňoch 2.  -5. júla 2010. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 185/2010 
 
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.703/537/2008, 
v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 
Bratislava 37, na nehnuteľnosť:  



1. „Bytový dom“ na ul. Košická č. 5,7,9,  súpisné číslo 2466 na pozemku p.č. KN-C 
668/71 v k.ú. Kežmarok  

2. Pozemok p.č. KN-C 668/71 o výmere 480 m2 vedený ako zastavaná plocha 
a nádvorie v k.ú. Kežmarok 

Nehnuteľnosti sú  zapísané na LV č. 1 pre obec 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 1. 7. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 186/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) rozhoduje 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že prenájom bytu č. 13 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi 
Chovancovi je prípadom hodným osobitného zreteľa 
 

b) schvaľuje 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 13 na ulici Weilburská 7 v Kežmarku 
s nájomcom: Jozef Chovanec, Garbiarska 5, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 187/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 1663/2 pod predajným stánkom 
na autobusovej stanici v Kežmarku o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok pre Dominiku 
Vasičákovú, Budovateľská č. 46, 059 71  Ľubica je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve Dominiky 
Vasičákovej, Budovateľská č. 46, 059 71  Ľubica 
 
b) schvaľuje 
prenájom časti pozemku KN-C 1663/2 pod predajným stánkom na autobusovej stanici 
v Kežmarku o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok pre Dominiku Vasičákovú, Budovateľská 



č. 46, 059 71 Ľubica na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za cenu 23,23 
EUR/mesiac, t.j. 278,76 EUR/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 188/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 1663/2 pod predajným stánkom 
na autobusovej stanici v Kežmarku o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok pre Martina 
Kyšeľu, Okružná 48, 064 01  Stará Ľubovňa je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve Martina Kyšeľu, Okružná 
48, 064 01  Stará Ľubovňa, 
 
 
b) schvaľuje  
prenájom časti pozemku KN-C 1663/2 pod predajným stánkom na autobusovej stanici 
v Kežmarku o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok pre Martina Kyšeľu, Okružná 48, 064 01  
Stará Ľubovňa, IČO 37167880, na dobu neurčitú s 3 mesačnou výpovednou lehotou, za 
cenu 19,91 €/ mesiac, t.j. 238,92 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 189/2010 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p.č. KN-C 3128, ost. pl., k.ú. 
Kežmarok pod predajným stánkom na ul. Karola Kuzmányho pri SINTRE, na sídl. 
JUH  o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok pre Mgr. Evu Gorošovú, Hlavné námestie č. 
25/62, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o pozemok 
zastavaný stavbou vo vlastníctve Mgr. Evy Gorošovej, trvale bytom Hlavné námestie č. 
25/62, Kežmarok 
 



b) schvaľuje 
prenájom časti pozemku p.č . KN-C 3128, ost. pl. pod predajným stánkom na ul. Karola 
Kauzmányho pri SINTRE na sídl. JUH o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok pre Mgr. Evu 
Gorošovú, Hlavné námestie č. 25/62, Kežmarok na dobu neurčitú s 3 mesačnou 
výpovednou lehotou, za cenu 23,24, €/mesiac, t.j. 278,88 €/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 190/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáží, Gen. Štefánika 
930/27,31, Kežmarok pre Bytové spoločenstvo OROL, Gen. Štefánika 930/27-31, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti a súčasťou bytového 
domu nie sú spoločné priestory určené na odkladanie bicyklov, 
 
b) schvaľuje  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru – dvoch garáží na ul. Gen. Štefánika č. 
930/27,31, Kežmarok pre Bytové spoločenstvo Orol, Gen. Štefánika 930/27-31, 
Kežmarok, na obdobie dvoch rokov, za cenu 261,45 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 191/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte na ul. Gen. 
Štefánika 32 v Kežmarku  pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 
46  Prešov, IČO: 17147786, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide 
o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti 
 
 
 
 



b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na ul. Gen. Štefánika č. 32 
v Kežmarku pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o., Čapajevova 36, 080 46  Prešov, 
IČO: 17147786,  do 30. 9. 2010, za cenu 5 157,04 €/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 192/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 120/2010 ( odpredaj bytu na ul. 
Lanškrounská 9, Kežmarok). 

 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 193/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje na základe obchodnej verejnej súťaže 
odpredaj 3 – izbového bytu č. 46 na 8. p. s príslušenstvom v Kežmarku na ul. 
Lanškrounská č. 9, v bytovom dome súpisné číslo 1722, postavenom na pozemku KN-C 
668/28 o výmere 425 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastníckeho 
podielu vo výške 6180/232570 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel vo výške 6180/232570 k pozemku KN-C 668/28 zapísané na 
Katastrálnom úrade Prešov, Správe katastra Kežmarok, katastrálne územie Kežmarok 
v liste vlastníctva č. 3496, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Jozef Skurka 
a Zuzana Skurková, bytom Holumnica 135, za cenu 40 500 €. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 194/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 26/2010 zo dňa 28. 01. 2010  
( prenájom  časti pozemku v k.ú. Tatr. Lomnica) 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 195/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9 a písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku mesta v k.ú. Tatranská Lomnica na 
parcele KN-E 1850/1 v rozsahu 300 m2 pre VPS Vysoké Tatry s.r.o. je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o rozšírenie jestvujúceho parkoviska 
 
b) schvaľuje 
prenájom časti pozemku mesta v k.ú. Tatranská Lomnica na parcele 1850/1 v rozsahu 
300 m2 pre VPS Vysoké Tatry s.r.o. v Starom Smokovci, IČO 73795773, za účelom 
rozšírenia parkoviska Kežmarská Biela voda za ročné nájomné v sadzbe 4,0 € za 1 m2,  
t. j. celkom  1 200 E za jeden rok, na dobu neurčitú s tým, že v nájomnej zmluve budú 
zakotvené zľavy na parkovanie pre občanov mesta a nevyhnutné  použitie časti 
prenajímaného pozemku parkoviska nájomcovi mestských lesov v prípade kalamitnej 
situácie v priľahlých lesných porastoch. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 196/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nebytového priestoru – garáže na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 197/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. a) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj 
pozemku KN-C 801/1 zastavaná plocha o výmere 377 m2 pod bytovým domom súp. č. 
1531 vlastníkovi bytu na ul. Južná 1531/1, Kežmrok v súlade s ustanovením § 18 a odst. 
2 zákona NR SR č. 182/93 Zb. z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 
neskorších zmien za cenu 0,100 EUR/m2 v podiele uvedenom na LV č. 3443 t.j. 
7827/245429, k.ú. Kežmarok menovite pre: Máriu Mandúch rod. Boreckú, bytom Južná 
1, Kežmarok. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 198/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) rozhoduje  
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom pozemku KN-C 2229/6 o výmere 800 m2 a KN-E 
4471/3 o výmere 8178 m2 ako aj nehnuteľného a hnuteľného majetku nadobudnutého 
v rámci  projektu „ Centrum zhodnocovania BRO v Kežmarku“ v súlade s projektovou 
dokumentáciou vypracovanou Ing. Miroslavom Mačičákom, Mlynčeky 154, na dobu 13 
rokov ( od roku 2013 do 2025) pre Technické služby, s.r.o. Kežmarok (IČO 31718329) je 
prípadom hodným osobitného zreteľa 
 
b) schvaľuje 
prenájom pozemku KN-C 2229/6 o výmere 800 m 2  a KN-E 4471/3 o výmere 8178 m2 
ako aj nehnuteľného a hnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektu „Centrum 
zhodnocovania BRO v Kežmarku“ v súlade s projektovou dokumentáciou 
vypracovanou Ing. Miroslavom Mačičákom, Mlynčeky 154, na dobu 13 rokov ( od roku 
2013 do 2025) pre Technické služby, s.r.o. Kežmarok (IČO: 31718329) a to za cenu: 
-nehnuteľný majetok vrátane pozemkov: 19 505,51 EUR/rok 
-hnuteľný majetok: bezplatne 
Účinnosť zmluvy na prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku nastane po 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok Ministerstvom životného prostredia 
SR. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 199/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje opravu chyby v uznesení č. 150/2010 zo 
dňa 13.5.2010 
................text KN-C 6839/9      sa nahrádza textom .....................KN-C 6836/9 
............... text KN-C 6839/15    sa nahrádza textom .....................KN-C 6836/15 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 
 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 200/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 80/2010 zo 
dňa 18. 3. 2010 v bode 2./ o parcelu KN-E  5287/3. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 201/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 146/2010 zo dňa 13.5.2010 (Garáž - 
Záhradná ul., Kežmarok). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 202/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. b) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj 
pozemkov z majetku mesta pre: 
1.) Scholtz Michal a manž. Agáta, bytom Záhradná 1, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/8, k.ú. Kežmarok, za cenu 162,70 € 
2.) Kočišová  Zita, bytom Toporcerova 29, Kežmarok  
     pozemok KN-C 1595/9, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,–€ 
3.) Dlugoš Štefan a manž. Marianna, bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/10, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,- € 
4.) Palkovičová Kristína, bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/11, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,-€ 
5.) Melikant Ladislav a manž. Jolana, bytom Záhradná 5, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/12, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,- € 
6.) Ing. Knapp. Jozef a manž. Darina, bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/13, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,-€ 
7.) Heteš Štefan, bytom Jánošíková 421, Plaveč 
     pozemok KN-C 1595/14, k.ú. Kežmarok, za cenu 69,70 € 
8.) Bachledová Jana, bytom Martina Lányiho 13, Kežmarok 
      pozemok KN-C 1595/15, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,-€   
9.) Mašlonka Herbert a manž. Helena, bytom Dr. Alexandra 14, Kežmarok 
     pozemok KN-C 1595/16, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,-€ 
 



10.)Urbanská Elena, bytom Toporcerova 25, Kežmarok 
      pozemok KN-C 1595/17, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,-€ 
11.) Hrebeňárová Zlata, bytom Toporcerova 29, Kežmarok 
       pozemok KN-C 1595/18, k.ú. Kežmarok, za cenu 93,-€ 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 1. 7. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 203/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie hodnoty majetku mesta objektu 
Zimného štadióna  zvereného do správy  Správy telovýchovných zariadení mesta 
Kežmarok, príspevkovej organizácie mesta Kežmarok, Trhovište 4, Kežmarok, IČO: 
35528915 o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia objektu Zimného štadióna, 
čs. 748, vo výške 1 317 248,50 €. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


