
Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe návrhu Správnej rady neziskovej 
organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. podľa ustanovenia 
Článku 11 bod (1) Zakladacej listiny Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 
n.o. a Článku 16 bod (3) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha 
Alexandra v Kežmarku n.o.  schvaľuje zmenu Štatútu neziskovej organizácie 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. podľa predloženého návrhu 
s výnimkou vypustenia Článku 7 bod  (4) a  s výnimkou vypustenia vety v Článku  6 bod 
(3), ktorá sa naopak doplní textom: „ s výnimkou záležitostí, ktoré sú predmetom 
obchodného tajomstva.“ 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje:  

a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 4.1a- 2010/01 za účelom 
realizácie projektu Revitalizácia centrálnej zóny mesta Kežmarok, ktorého ciele 
sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2008 – 2013 

b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení žiadosti o NFP 
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 

1 628 081,86 € t. j. vo výške 81 404,09 € 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Centrum zhodnocovania 
biologicky rozložiteľného odpadu v meste Kežmarok, ktorý je v súlade 
s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 
2008 -2013 

b)  výšku celkových výdavkov na projekt, t.j. 5 071 433,07 €, ktoré sú zároveň 
celkovými oprávnenými výdavkami na projekt 



c)  výšku spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov vo výške 253 571,65 €, čo 
tvorí 5 % z celkových  žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov na projekt 

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

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje bezodplatný prevod vlastníctva majetku 
štátu v správe MO SR do majetku Mesta Kežmarok a to: 
Delostrelecké kasárne Kežmarok – 1. časť – pozemky: 
parc. č.  1938/1 –  zastavané plochy a nádvoria o výmere  16 789 m2 
parc. č. 1938/4  -   zastavané plochy a nádvoria o výmere       305 m2 
parc. č. 1938/6 –   zastavané plochy a nádvoria o výmere       314 m2 
parc. č. 1938/7 –   zastavané plochy a nádvoria o výmere       663 m2 
parc. č. 1938/8 –   zastavané plochy a nádvoria o výmere       663 m2 
parc. č. 1938/9  -   zastavané plochy a nádvoria o výmere       980 m2 
parc. č. 1938/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         37 m2 
parc. č. 1938/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1008 m2 
parc. č. 1938/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1080 m2 
parc. č. 1938/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1004 m2 
parc. č. 1938/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         97 m2 
parc. č. 1938/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere       663 m2 
parc. č. 1938/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere     1281 m2 
parc. č. 1938/17 – zastavané plochy a nádvoria o výmere       105 m2 
parc. č. 1938/18 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         56 m2 
parc. č. 1938/19 – zastavané plochy a nádvoria o výmere         13 m2 
 
Stavby vrátané príslušenstva: 
- veliteľská budova s.č. 2239 na parc. č.         1938/9 
- vrátnica s.č. 2240 na parc. č.         1938/10 
- budova mužstva s.č. 2241 na parc. č.        1938/11 
- budova mužstva s.č. 2242 na parc. č.        1938/12 
- budova mužstva s.č. 2243 na parc. č.         1938/13 
- kuchynsko – jedálenský blok s.č. 2244 na parc. č.  1938/16 
- učebný blok s.č. 2247 na parc. č.         1938/7 
- učebný blok s.č. 2246 na parc. č.         1938/8 
- trenažér – učebne s.č. 2245 na parc. č.        1938/15 
- budova mužstva s.č. 2248 na parc. č.        1938/6 
- garáž s.č. 4302 na parc. č.                     1938/14 
 
 k.ú. Kežmarok, zapísané na LV č. 1329. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 



 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 188/2009. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie základného imania spoločnosti 
Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 o 2 977 908 eur, slovom dva milióny 
deväťstosedemdesiatsedemtisíc deväťstoosem eur formou peňažného vkladu do 
základného imania spoločnosti. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2010 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu čl. 5, bodov 1 a 2 Zakladateľskej 
listiny spoločnosti Spravbytherm s.r.o., IČO 36 690 856. Úplné znenie čl. 5, bodov 1 a 2 
bude znieť nasledovne: 

1/ Základné imanie spoločnosti je 3 044 296 eur, slovom tri milióny 
štyridsaťštyritisíc dvestodeväťdesiatšesť eur. 
2/ Základné imanie spoločnosti je vytvorené peňažným vkladom jediného 
spoločníka, 
    pričom výška vkladu je 
    -  Mesto Kežmarok                             3 044 296 eur                    t.j. 100% 
 

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



Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rozhoduje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predaj majetku 
súvisiaceho s tepelným hospodárstvom – kotolne 

a. Kotolňa Záhradná 1371/11, na pozemku parc. č. KN-C 1630, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok o výmere 410 
m2 

b. Kotolňa Možiarska 2376/13, na pozemku parc. č. KN-C 1899, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1899, k.ú. Kežmarok o výmere 429 
m2 

c. Kotolňa Severná 203/1, na pozemku parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok o výmere 428 m2 

d. Kotolňa Južná 1420/4, na pozemku parc. č. KN–C 825, k.ú. Kežmarok 
a pozemok parc. č. KN-C 825, k.ú. Kežmarok o výmere 379 m2 

e. Kotolňa č. 2, čs. 1503, na pozemku parc. č. KN-C 1962/23 a komíny na 
parc. č. 1962/66 1962/65, k.ú. Ľubica a pozemok parc. č. KN-C 1962/23, 
k.ú. Ľubica o výmere 332 m2 

f. Kotolňa č. 3, čs. 1504 na pozemku parc. č. KN-C 1961/93 a komín na 
pozemku KN-C 1961/95, k.ú. Ľubica,  

g. Kotolňa č. 4, čs. 1643, na pozemku parc. č. KN-C 1961/92 a komín na 
pozemku parc. č. 1961/94, k.ú. Ľubica, 

vrátane celého technologického súboru tepelných energetických zariadení (7 ks) 
spolu so sekundárnymi rozvodmi a centrálnym dispečingom pre spoločnosť 
Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že predaj je navrhovaný spoločnosti vo vlastníctve mesta, ktorá 
zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre obyvateľov mesta Kežmarok. 

 
 

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

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predaj majetku súvisiaceho s tepelným 
hospodárstvom – kotolne 

a. Kotolňa Záhradná 1371/11, na pozemku parc. č. KN-C 1630, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok o výmere 
410 m2 

b. Kotolňa Možiarska 2376/13, na pozemku parc. č. KN-C 1899, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1899, k.ú. Kežmarok o výmere 
429 m2 

c. Kotolňa Severná 203/1, na pozemku parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok 
o výmere 428 m2 



d. Kotolňa Južná 1420/4, na pozemku parc. č. KN–C 825, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 825, k.ú. Kežmarok o výmere 
379 m2 

e. Kotolňa č. 2, čs. 1503, na pozemku parc. č. KN-C 1962/23 a komíny 
na parc. č. 1962/66 1962/65, k.ú. Ľubica a pozemok parc. č. KN-C 
1962/23, k.ú. Ľubica o výmere 332 m2 

f. Kotolňa č. 3, čs. 1504 na pozemku parc. č. KN-C 1961/93 a komín 
na pozemku KN-C 1961/95, k.ú. Ľubica,  

g. Kotolňa č. 4, čs. 1643, na pozemku parc. č. KN-C 1961/92 a komín 
na pozemku parc. č. 1961/94, k.ú. Ľubica, 

vrátane celého technologického súboru tepelných energetických zariadení (7 ks) spolu so 
sekundárnymi rozvodmi a centrálnym dispečingom pre spoločnosť Spravbytherm, 
s.r.o., IČO 36 690 856 za cenu  2 977 908 eur. 

 
 

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

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2010 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy spoločnosťou 
Spravbytherm, s.r.o., IČO 36 690 856 s Mestom Kežmarok, predmetom ktorej bude 
kúpa majetku súvisiaceho s tepelným hospodárstvom – kotolne 

a. Kotolňa Záhradná 1371/11, na pozemku parc. č. KN-C 1630, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1630, k.ú. Kežmarok o výmere 
410 m2 

b. Kotolňa Možiarska 2376/13, na pozemku parc. č. KN-C 1899, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 1899, k.ú. Kežmarok o výmere 
429 m2 

c. Kotolňa Severná 203/1, na pozemku parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 2488/2, k.ú. Kežmarok 
o výmere 428 m2 

d. Kotolňa Južná 1420/4, na pozemku parc. č. KN–C 825, k.ú. 
Kežmarok a pozemok parc. č. KN-C 825, k.ú. Kežmarok o výmere 
379 m2 

e. Kotolňa č. 2, čs. 1503, na pozemku parc. č. KN-C 1962/23 a komíny 
na parc. č. 1962/66 1962/65, k.ú. Ľubica a pozemok parc. č. KN-C 
1962/23, k.ú. Ľubica o výmere 332 m2 

f. Kotolňa č. 3, čs. 1504 na pozemku parc. č. KN-C 1961/93 a komín 
na pozemku KN-C 1961/95, k.ú. Ľubica,  

g. Kotolňa č. 4, čs. 1643, na pozemku parc. č. KN-C 1961/92 a komín 
na pozemku parc. č. 1961/94, k.ú. Ľubica, 

vrátane celého technologického súboru tepelných energetických zariadení (7 ks) spolu so 
sekundárnymi rozvodmi a centrálnym dispečingom pre spoločnosť Spravbytherm, 
s.r.o., IČO 36 690 856 od Mesta Kežmarok za cenu  2 977 908 eur. 
 



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

 
Uznesenie 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2010 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 47/2010 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 

Uznesenie 
z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 20.4.2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) rozhoduje 
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu bytov na ul. Gen. Štefánika 14, Kežmarok 
s nájomcami Michalom Koršňákom, Lenkou Lhotovou, Janou Tondrovou, Mariannou 
Rennerovou a Ľudmilou Harmanovou  a na ul. Košická 12, Kežmarok s nájomcom 
Milošom Godalom je prípadom hodným osobitného zreteľa, keďže ide o predĺženie 
existujúceho nájmu a nájomcovia si plnia svoje povinnosti  voči mestu Kežmarok 
 
b) schvaľuje 
predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov  Michalovi Koršňákovi, Lenke 
Lhotovej, Jane Tondrovej, Marianne Rennerovej a Ľudmile Harmanovej na ul. Gen. 
Štefánika 14, Kežmarok o 1 rok. Nájomcovi Milošovi Godalovi sa nájom na ul. Košická 
12, Kežmarok predlžuje do 31.01.2012. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Miroslav Perignáth 
 primátor mesta            prednosta úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


