
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

a) berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským 
zastupiteľstvom k 28.1.2010, za kontrolované obdobie roka 2010 
a predchádzajúce obdobia rokov 2005 – 2009. 

b) ruší uznesenie č. 134/2009 a č. 181/2009 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta za rok 2009.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
            

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 1/2010 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovný návrh použitia časti 
rezervného fondu: 

a) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky školstva o 150 715 eur, 



b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 
9.3.1 Centrum voľného času o 2 263 eur, 

c) zníženie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 
3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta o 178 976 eur, 

d) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 14.1 Výstavba nájomných bytov o 144 800 eur, 

e) zníženie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 
1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie o 314 853 eur. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer výstavby 18 BJ 
Bytového  domu, Lanškrounská 1, 1A, Kežmarok a súhlasí so spôsobom financovania – 
úver zo ŠFRB vo výške 75,00 % z celkových nákladov stavby (v tom 74,38 % t.j. 
588 918,57 Eur úver a 0,62 % t.j. 4880,00 Eur príspevok na byt pre imobilného) 
a dotácie z MVaRR vo výške 25 % z celkových nákladov stavby ( 197 920,00 Eur). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta 
podľa VZN č.6/2005 pre ostatné športové kluby na rok 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č.1/2010 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov mesta pre športové kluby podľa návrhu a so zapracovaním 
pripomienky č.2.  
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č.2/2010 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov mesta pre kultúrne aktivity - registrované kultúrne kluby 
a občianske združenia v oblasti kultúry podľa návrhu a so zapracovaním pripomienky 
č.2.   
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje VZN č. 3/2010 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Organizačný poriadok  Denného 
stacionára - Korytnačka podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje  príspevok na činnosť Hospicu Sv. 
Alžbety v Ľubici na rok 2010 vo výške 1 660 Eur. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Organizačného poriadku  
Mestského úradu v Kežmarku podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  neschvaľuje odpredaj časti pozemku KN-C 3224 
o výmere 62m2, k.ú. Kežmarok pre Ing. Janku a Juraja Gantnera, Severná 10, 
Kežmarok, IČO: 17079039.   
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  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 6733/2 o výmere 31m2, druh pozemku ostatné plochy,  do 
vlastníctva žiadateľa je prípadom hodným osobitného zreteľa 
 
b) schvaľuje 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-E 6733/2 o výmere 31m2, k.ú. Kežmarok, za cenu 
12,95EUR/m2 pre Ing. Veroniku Havírovú, bytom Suchá hora 42, Kežmarok.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 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 1390/17 diel „1“ o výmere 27 m2 a KN-E 1387 diel „3“ 
o výmere 11 m2, druh pozemku TTP,  do vlastníctva žiadateľa je prípadom hodným 
osobitného zreteľa 
 
b) schvaľuje 
odpredaj časti pozemku spoluvlastníckeho podielu ½ z parcely KN-E 1390/17 diel „1“ 
o výmere 27 m2 a časť pozemku z parcely KN-E 1387 diel “3“ o výmere 11 m2, k.ú. za 
cenu 7,15 EUR/m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre MUDr. 
Karola Navrátila a manželku Lýdiu rod. Dančovú, bytom Kamenná baňa 20, 
Kežmarok.  

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo 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 3330/5 o výmere 111 m2, KN-E 1387 o výmere 22 m2, KN-E 
1386/1 o výmere 16 m2 a KN-E 1390/17 o výmere 1 m2,  do vlastníctva žiadateľa je 
prípadom hodným osobitného zreteľa 
 
b) schvaľuje 
odpredaj pozemku KN-E 3330/5 o výmere 111 m2, za cenu 14,30 EUR/m2, 
spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-E 1390/17 diel „2“ o výmere 1 m2, časti 
pozemku z parcely KN-E 1387 diel „4“ o výmere 22 m2 a časti pozemku KN-E 1386/1 
diel „ 5“ o výmere 16 m2, k.ú. Kežmarok, za cenu 7,15 EUR/m2 z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pre Daniela Vujčíka, bytom Kamenná 
baňa 48, Kežmarok.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2010 
 
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 časti plochy oplotenia mestských 
cintorínov, na umiestnenie dvoch informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  
účelom prezentácie vlastnej výrobnej činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu, 
pre Jozefa Markočiho, Záhradná 1312/7, Kežmarok, IČO 17286239, je prípadom 
hodným  osobitného zreteľa 
 
b) schvaľuje  
prenájom časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na umiestnenie dvoch 
informačných  tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  účelom prezentácie vlastnej výrobnej 
činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu, pre Jozefa Markočiho, Záhradná 
1312/7, Kežmarok, IČO 17286239, na obdobie dvoch rokov, za cenu 60 €/rok.   
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2010 
 
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 časti plochy oplotenia mestských 
cintorínov, na umiestnenie dvoch informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m, za  
účelom spropagovania  výrobnej činnosti –  a kontaktu na firmu, pre PaCS, Technické 
služby, s. r. o, Kežmarok, IČO 31 718 329, je prípadom hodným osobitého zreteľa. 
 
b) schvaľuje   
prenájom časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na umiestnenie dvoch 
informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m, za  účelom spropagovania  výrobnej 
činnosti –  a kontaktu na firmu, pre PaCS, Technické služby, s. r. o, Kežmarok, IČO 
31 718 329, na dobu neurčitú, za cenu 60 €/rok.   
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2010 

 
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 nebytových priestorov (miestnosti 
č.1-5 ), v objekte na Tvarožianska č. 3 v Kežmarku,   pre Jaroslava Zavackého, 
Allendeho 2769/38, Poprad – Matejovce, IČO 37435451, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa. 
 
b) schvaľuje  
prenájom nebytových priestorov (miestnosti č.1-5 ), v objekte na Tvarožianska č. 3 
v Kežmarku,   pre Jaroslava Zavackého, Allendeho 2769/38, Poprad – Matejovce, IČO 
37435451, na obdobie dvoch rokov, za cenu  4 000 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2010 
 
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 časti pozemku parc. č. KN-C 
3142, zast.pl. a nádvoria, k.ú. Kežmarok, pod predajným stánkom na ul. 
Hviezdoslavovej pri Poliklinike v Kežmarku o výmere 16 m2, pre Alžbetu Celárovú, 
Kamenná baňa 2006/50, 060 01 Kežmarok, IČO 34629521, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa. 
 
b) schvaľuje  
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3142, zast.pl. a nádvoria, k.ú. Kežmarok, pod 
predajným stánkom na ul. Hviezdoslavovej pri Poliklinike v Kežmarku o výmere 16 m2, 
pre Alžbetu Celárovú, Kamenná baňa 2006/50, 060 01 Kežmarok, IČO 34629521, na 
dobu neurčitú, za cenu podľa VZN mesta Kežmarok o prenájme nebytových priestorov.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2010 
 
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 nebytových priestorov v objekte 
na Hlavnom námestí č.46 v Kežmarku, pre Mareka  Kollára - RICON, Kišovce 495, 059 
12 Hôrka, IČO 37 239 945 je prípadom hodným osobitného zreteľa. 
 
b) schvaľuje  
prenájom nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č.46 v Kežmarku, pre 
Mareka  Kollára - RICON, Kišovce 495, 059 12 Hôrka, IČO 37 239 945, na dobu určitú, 
do 11.01.2011, za cenu  podľa platného  VZN mesta Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku schvaľuje  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nebytového priestoru na ul. Petržalskej 20-22 v Kežmarku (bývalé Bistro 
Gól).     
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2010 
 
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 predĺženie prenájmu nebytového priestoru v 
objekte Baštová č.12 v Kežmarku, na prízemí, v bývalých priestoroch  ambulancie 
MUDr. Mornára  za účelom archivovania dokladov a vykonávania administratívnej 
činnosti pre Tatranský podnik MP š.p. Kežmarok v likvidácii, IČO 00186686, je 
prípadom hodným osobitého zreteľa. 



 
b)  schvaľuje  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Baštová č.12 v Kežmarku, na 
prízemí, v bývalých priestoroch  ambulancie MUDr. Mornára  za účelom archivovania 
dokladov a vykonávania administratívnej činnosti pre Tatranský podnik MP š.p. 
Kežmarok v likvidácii, IČO 00186686,  na dobu neurčitú, za cenu 1210 EUR/rok.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2010 
 
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 výpožička nebytových priestorov v objekte 
čs. 253, Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na dobu neurčitú, pre  Nemocnicu Dr. V. 
Alexandra v Kežmarku n. o. IČO 37886436, podľa nasledovného zoznamu je prípadom 
hodným osobitého zreteľa 

 
b) schvaľuje 
výpožičku nebytových priestorov v objekte čs. 253, Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na 
dobu neurčitú, pre  Nemocnicu Dr. V. Alexandra v Kežmarku n. o. IČO 37886436, 
podľa nasledovného zoznamu, na dobu neurčitú. 
 

Objekt čs. 253  Hviezdoslavova 27 v Kežmarku  
   
Nemocnica Dr.V.Alexandra v Kežmarku n.o. IČO 
37886436 
Oddelenie dlhodobo chorých I. poschodie  
Č. miestnosti Popis Plocha v m2  

2,31 chodba 64,20   
2,32 ambulancia 14,80  
2,33 izba 15,60  
2,34 izba 15,20  
2,35 izba 15,10  
2,36 izba 15,40  
2,37 izba 31,20  
2,38 izba 15,00  
2,39 izba 14,40  
2,40 izba 19,80  
2,41 izba 17,20  



2,42 izba 19,10  
2,43 izba 19,70  
2,44 upratovačka 2,94  
2,45 jedáleň 47,10  
2,46 izba 14,80  
2,47 ambulancia 28,30  
2,48 izba 14,50  
2,49 izba 14,40  
2,50 izba 7,72  
2,51 WC 6,57  
2,52 WC 8,90  
2,53 soc. zariadenie 7,77  
2,54 izba 8,17  
2,55 chodba 93,40  
2,56 chodba 18,60  
2,57 izba 17,20  
2,58 izba 16,50  
2,59 izba 15,80  
2,60 izba 15,80  
2,61 izba 15,90  
2,62 izba 15,90  
2,63 izba 15,90  
2,64 izba 16,40  
2,65 izba 7,10  
2,66 WC 7,88  
2,67 soc. zariadenie 7,82  
2,68 izba 8,10  
2,69 izba 8,64  
2,70 izba 8,66  
2,20 WC 3,92  
2,21 sprcha 4,97  
2,22 WC 4,74  
2,25 čakáreň 15,70  
2,26 ambulancia 15,50  
2,27 ambulancia 15,10  
2,28 šatňa 8,18  
2,29 šatňa 6,42  
2,23 chodba 49,80  
2,24 ambulancia 16,90  

SPOLU ODCH 868,7  
Interné oddelenie II. poschodie   
Č. miestnosti Popis Plocha v m2  

3,64 izba 15,90  
3,65 izba 15,90  
3,68 izba 9,45  



3,69 izba 6,81  
3,70 chodba 32,50  
3,71 izba 8,57  
3,72 izba 7,79  
3,73 izba 8,76  
3,74 izba 8,38  
SPOLU Interné oddelenie 114,06  

Logopedická ambulancia   
Č. miestnosti Popis Plocha v m2  

3,07 ambulancia 13,80  
3,08 ambulancia 15,00  

  spoločné priestory 12,17  
SPOLU logopedická ambulancia 40,97  

Sklady, archív, informátor   
Č. miestnosti Popis Plocha v m2  

1,04 šatňa 7,72  
1,06 info-kancelária 11,50  
0,53 sklad - archív 17,80  
0,45 sklad - šatňa 31,10  
0,49 sklad - archív 95,90  

  Spoločné priestory 7,83  
SPOLU  171,85  

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2010 
 
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 mesta v k.ú. Tatranská Lomnica na 
parcele KN-E 1850/1 v rozsahu 800 m2 pre VPS Vysoké Tatry s.r.o. je prípadom 
hodným osobitného zreteľa. 
 
b) schvaľuje 
prenájom časti pozemku mesta v k.ú. Tatranská Lomnica na parcele KNE 1850/1 
o výmere  800 m2   pre   VPS  Vysoké  Tatry s.r.o. v Starom  Smokovci, IČO : 43795773,  
za    účelom    rozšírenia    parkoviska   Biela     voda   za    ročné   nájomné   vo   výške 
2 325,- €, na  dobu  neurčitú, s  tým,  že  v nájomnej  zmluve  budú  zakotvené   zľavy za  



parkovanie pre občanov mesta a nevyhnutné použitie časti prenajatého 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 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prevod pozemku v k.ú. Mlynčeky parc. č. KN-C 6700/3, 
zastavaná plocha o výmere 1430 m2  v cene 0,70 €/m2 obci Mlynčeky je prípadom 
hodným osobitného zreteľa. 
 
b) schvaľuje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov odpredaj pozemku parc. č. KN-C 6700/3, zastavaná plocha 
o výmere 1430 m2 podľa GP č. 117/2009 k.ú. Mlynčeky pre obec Mlynčeky (IČO: 00326 
411) za cenu: 0,70 €/m2. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neschvaľuje odpredaj pozemku KN-C 598 o výmere 
179 m2, k.ú. Kežmarok   pre Alžbetu Havrlentovú,  bytom Priekopa 11 Kežmarok.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    
1./  s ú h l a s í  
s uložením  podzemných vedení a  prípojok  k nákupnému centru Kaufland – plynová 
prípojka, VN. vedenie, kanalizácia DN 250, kanalizácia DN 300, vodovod  DN 300, 
telekomunikačné vedenie cez parcely KN-E 5052/16, KN-E 5025, KN-E 5026, KN-E 
5027, KN-C 3130,  KN-C 826/1, v k.ú. Kežmarok a  VN kábla v jeho pôvodnej trase cez 
parcely KN-C 670/67, KN-C 670/68, KN-C 670/20 a KN-C 668/2 v k.ú. Kežmarok. 
Presná trasa podzemných vedení bude zrejmá po realizácii stavby a  vypracovaní 
geometrického plánu na porealizačné zameranie . 
 
2./  s c h v a ľ u j e  
zriadenie  vecného bremena  spočívajúceho v práve uloženia inž. sietí - prípojok 
plynovej, vodovodnej, kanalizačnej, elektro-VN vedenia pod povinnými pozemkami KN-
E 5052/16, KN-E 5025, KN-E 5026, KN-E 5027,  KN-C 670/67, KN-C 670/68, KN-C 
670/20 a KN-C 668/2, KN-C 3130, KN-C 826/1  v k.ú. Kežmarok v prospech  Kaufland 
Slovenská republika v.o.s so sídlom v Bratislave ( IČO :35 790 164 ) Presná trasa 
podzemných vedení bude zrejmá po realizácii stavby a  vypracovaní geometrického 
plánu na porealizačné zameranie . 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2010 
 
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 predmetného nebytového 
priestoru - miestnosti č. 2 v objekte čs. 2314, v  prevádzkovej  budove autobusovej 
stanice v Kežmarku, pre spoločnosť INBOX, s.r.o. Tomášikova 150/6, 040 01 Košice, 
IČO  36 599 441, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 
 
b) schvaľuje  
prenájom predmetného nebytového priestoru - miestnosti č. 2 o výmere 19,35 m2 v 
objekte čs. 2314, v  prevádzkovej  budove autobusovej stanice v Kežmarku, pre 
spoločnosť INBOX, s.r.o. Tomášikova 150/6, 040 01 Košice, IČO  36 599 441, na obdobie 
dvoch rokov, za cenu  5 140 Eur/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 247/2008 zo dňa 11.12.2008 – 
pozemok KN-C 3296/5 v časti Kamenná baňa 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj pozemku KN-C 3296/5, k.ú. Kežmarok o výmere 12 262 m2 v časti Kamenná 
baňa, Kežmarok. Minimálna kúpna cena – podľa znaleckého posudku. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj časti pozemkov KN-E 1108/1 a KN-C 668/2, k.ú. Kežmarok v časti sídliska Juh 
na účel výstavby parkovacieho domu. Minimálna kúpna cena – podľa znaleckého 
posudku. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 34/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj nehnuteľností – domu súp. č. 96 na pozemku KN-C 373, súp. č. 97 na pozemku 
KN-C 374 a pozemkov KN-C 373, 374, 375 a  376/1, k.ú. Kežmarok. Minimálna kúpna 
cena – podľa znaleckého posudku. 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 35/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo   v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
na prenájom nebytového priestoru v objekte Lekárne na Námestí č. 58, súp. č. 23, 
Kežmarok pre účely lekárne. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 28. 1. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 36/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom nebytového priestoru – zubnej ambulancie č. 2 na ul. Dr. Fischera č. 5 
v Kežmarku. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta             prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


