
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 205/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 21.9.2010, za kontrolované obdobie 
roka 2010 a predchádzajúce obdobia. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 206/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  ruší uznesenie č. 117/2010. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 207/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly správnosti a preukázateľnosti použitia dotácie účelovo určenej na 
financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb – 
záznam č. 6/2010, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za 
kontrolované obdobie roka 2009. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 208/2010 
 
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  verejnom obstarávaní – 
záznam č. 7/2010, vykonanej na Materskej škole Možiarska 1 Kežmarok a záznam č. 
8/2010, vykonanej na Materskej škole Severná 5 Kežmarok,  za kontrolované obdobie 
roka 2009.  

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 209/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie konsolidovanú účtovnú závierku 
Mesta Kežmarok k 31.12. 2009. 

 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 210/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie prehľad plnenia rozpočtu Mesta 
Kežmarok k 30.6. 2010. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 211/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje jednorazovú odmenu za poskytnutie 
licencie na dielo Európske ľudové remeslo vo výške 16 600 €, na dobu 99 rokov, 
spoluautorovi diela Mgr. Jurajovi Rinčovi, Pražská 21, 811 04 Bratislava. 

 
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 212/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 4/2010 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienok č. 1 a č. 2. 

 
 

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

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 213/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 

a) zníženie financovania bežných výdavkov podprogramu programového  
      rozpočtu 5.7 Povodňové záchranné práce o 175 000 €, 
b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 

1.2.3 Príprava žiadostí o dotácie o 314 853 €, 
c) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 

3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta o 80 491 €. 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 214/2010 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku  súhlasí  so  začatím  procesu obstarania zmeny  
Územného plánu mesta Kežmarok na zmenu  funkčného využitia  pozemkov p. č. 6840/2 
a 6888    z plôch  pre pôvodné poľnohospodárske využitie  na plochy  pre priemysel, na 
náklady žiadateľky. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 215/2010 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje  VZN č. 8 O udržiavaní čistoty, ochrany 
zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta a verejného poriadku podľa 
predloženého návrhu. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 216/2010 
 
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 bytu č. 21, ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľovi: Dominik Kredatus, bytom K. Kuzmányho, Kežmarok, bytu č. 23, ul. Gen. 
Štefánika 14 v Kežmarku žiadateľovi: Ján Chlebák, bytom Školská 214/14, Huncovce, 
bytu č. 26, ul. Gen. Štefánika 14, Kežmarok žiadateľke: Renáta Lopatovská, bytom 
Bardejovská 3, Kežmarok, bytu č. 13, ul. Weilburská 7 v Kežmarku žiadateľke: Eva 
Nováková, bytom Nižná brána 1, Kežmarok a bytu č. 1, ul. Košická 12, Kežmarok 
žiadateľke: Marcela Karaffová, bytom K. Kuzmányho 27, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa 
b) schvaľuje 

uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 21, ul. Gen. Štefánika 14 so žiadateľom 
Dominik Kredatus, bytom K. Kuzmányho, Kežmarok, bytu č. 23, ul. Gen. Štefánika 14 
so žiadateľom Ján Chlebák, bytom Školská 214/14, Huncovce, bytu č. 26, ul. Gen. 
Štefánika 14 so žiadateľkou Renáta Lopatovská, bytom Bardejovská 3, Kežmarok, bytu 
č. 13, ul. Weilburská 7 so žiadateľkou Eva Nováková, bytom Nižná brána 1, Kežmarok 
a bytu č. 1, ul. Košická 12 so žiadateľkou Marcela Karaffová, K. Kuzmányho 27, 
Kežmarok, s dobou nájmu 1 rok na ul. Gen. Štefánika 14 a 3 roky na ul. Weilburská 7 
a Košická 12. 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 217/2010 
 

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 predĺženie doby nájmu bytov na ul. Gen. Štefánika 14 
v Kežmarku s nájomcami Boženou Vidovou a Evou Martonovou je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, keďže ide o predĺženie existujúceho nájmu a nájomcovia si plnia 
povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy 
b) schvaľuje 

predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 5, ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
s nájomcom Božena Vidová a bytu č. 6, ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku s nájomcom 
Eva Martonová o 1 rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta            prednosta úradu 

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 218/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zahraničnú služobnú cestu poslancom p. 
Ľudmile Rochovej a p. Emilovi Hoffmannovi v dňoch 10. – 12. 9. 2010 do Lanškrounu. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 219/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zahraničnú služobnú cestu primátorovi 
mesta Kežmarok Ing. Igorovi Šajtlavovi a viceprimátorovi PhDr. Igorovi Kredátusovi 
v dňoch 17. – 19. 9. 2010 do mesta Příbram . 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta            prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 220/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zahraničnú služobnú cestu 
viceprimátorovi mesta Kežmarok PhDr. Igorovi Kredátusovi  a poslancovi p. Milanovi 
Nevlazlovi v dňoch 22. – 24. 9. 2010 do Bochne. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta            prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 221/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie majetku Mesta Kežmarok - 
telefónnej ústredne s inv. č. 022/815. 

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

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 222/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh na určenie volebných obvodov pre 
Komunálne voľby 2011 – 2014 so schválenou zmenou,  s počtom poslancov 15. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 223/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Rokovací poriadok Mestského 
zastupiteľstva mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 22.09.2010. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 224/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 178/2010. 

 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 225/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so založením majetku spoločnosti 
Spravbytherm, s.r.o. Poľná 2, 060 01 Kežmarok, IČO 36 690 856 za úver vo výške 
151.350 € dlžníka: Združenie Región Tatry, Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok, IČO 
35 533 978 v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s.  

Predmetom záložného práva sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, 
obec Kežmarok, okres Kežmarok, a hnuteľné veci,  a to  

 a) pozemok (parcela registra “C“):  
parc. č. 1630, o výmere 410 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
parc. č. 1899, o výmere 429 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,  

 b) stavba:  
kotolňa,  súpisné číslo 1371, postavená na pozemku parc. č. 1630, (parcela 
registra “C“),    



kotolňa,  súpisné číslo 2376, postavená na pozemku parc. č. 1899, (parcela 
registra “C“),    
evidované v katastri nehnuteľností, v katastrálnom operáte citovaného 
katastrálneho územia uvedené na liste vlastníctva č. 4559 
c) hnuteľné veci - technologické zariadenia k horeuvedeným nehnuteľnostiam: 
- Kotolňa „Sever S-1“, ul. Možiarska 2376/13, Kežmarok 
- Kotolňa „Toporcerova“, ul. Záhradná 1371/11, Kežmarok. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 226/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku neschvaľuje odpredaj pozemku , časti parcely  KN-
E 4236/1 o výmere cca 37 m2  - k.ú. Kežmarok  pre  Petra Olekšáka, Bardejovská 6, 
Kežmarok. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 227/2010 
 
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 pozemku , časti parcely KN-C 668/2 a KN-C 1932 - 
k.ú. Kežmarok o výmere  2 x 12 m2  pre : LaTerra s.r.o. Poprad ( IČO 31 720 277 )  je  
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o službu pre verejnosť.  
b) s c h v a ľ u j e  
prenájom pozemku , časti parcely KN-C 668/2 -  k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2  za 
cenu 2,26 €/m2/rok a časti parcely KN-C 1932 -  k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2  za cenu 
3,06 €/m2/rok, na obdobie dvoch rokov s možnosťou predĺženia prenájmu pre LaTerra 
s.r.o., Bezručova 15,  Poprad ( IČO 31 720 277 ).   

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

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 228/2010 
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 časti nehnuteľností- pozemkov pod informačnými 
tabuľami na ul. Trhovište a ul. J. Kraya  v Kežmarku, pre spoločnosť Ing. Róbert 
Magát - GRYF reklamné štúdio, Sídlo Plevník – Drienové 307, 018 26 Plevník – 
Drienové, prevádzka Pažite 56, 010 09 Žilina, IČO 33801479, je prípadom hodným  
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
b) s ch v a ľ u j e   
predĺženie prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku, p. č. KN-C 2660/1 zast.pl., k. ú. 
Kežmarok pod dvoma informačnými tabuľami o rozmeroch 510 cm x 240 cm,  na 
samostatných  stojkách, na ul. Trhovište a ul. J. Kraya v Kežmarku, (za oplotením 
futbalového štadióna v jeho areáli) pre spoločnosť Ing. Róbert Magát - GRYF reklamné 
štúdio, Sídlo Plevník – Drienové 307, 018 26 Plevník – Drienové, prevádzka Pažite 56, 
010 09 Žilina, IČO 33801479, na obdobie dvoch rokov, za cenu  248,95 €/rok/ks. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 229/2010 
 
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 časti nehnuteľnosti - pozemku pod informačnou 
tabuľou na ul. Huncovskej  v Kežmarku, p. č. KN-E 6774/1, vodná plocha, k. ú. 
Kežmarok, intravilán - v zelenom páse na pravej strane  štátnej cesty (smer na Poprad ), 
pre spoločnosť Ing. Ladislav Strašil – NUBIUM, 83102 Bratislava - Nové Mesto, 
Račianska 25, IČO 33801479, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide 
o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti nehnuteľnosti – pozemku - p. č. KN-E 6774/1, vodná plocha, 
k. ú. Kežmarok,  pod  informačnou tabuľou o rozmeroch  510 cm x 240 cm,  na 
samostatnej  stojke na ul. Huncovskej v Kežmarku - intravilán - v zelenom páse na 
pravej strane  štátnej cesty (smer na Poprad ), pre spoločnosť Ing. Ladislav Strašil – 
NUBIUM, 83102 Bratislava - Nové Mesto, Račianska 25, IČO 33801479, na obdobie 
dvoch rokov, za cenu  248,95 €/rok/ks. 

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 230/2010 
 
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 časti nehnuteľností - pozemkov pod informačnými 
tabuľami na ul. Tvarožianska, Slavkovská, Kušnierska, Trhovište, vedľa štátnej cesty 
I/67, smer Kežmarok – Poprad -vpravo a  vedľa štátnej cesty I/67, smer Poprad – 
Kežmarok v Kežmarku, pre spoločnosť Rabaka, reklamné panely, s. r.o., Rampová 5, 
040 01 Košice, IČO 36 213 136, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide 
o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
b) s ch v a ľ u j e 
predĺženie prenájmu časti nehnuteľností - pozemkov pod informačnými tabuľami 
o rozmeroch 510 cm x 240 cm,  na samostatných  stojkách na ul.: 
p. č. KN-C 670/23,ost.pl., k. ú. Kežmarok, ul. Tvarožianska, Kežmarok  (smer 
k TESCU) – 2 ks 
p. č. KN-C 1782,ost.pl., k. ú. Kežmarko, Slavkovská ul., (smer Malý Slavkov–oproti 
SAD KK) - 2 ks, 
p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. Kežmarok, ul. Kušnierska brána, Kežmarok– 
(parkovisko oproti H. A. O. B.v KK) – 2 ks, 
p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. Kežmarok, ul. Trhovište, Kežmarok, (smer k bašte, za 
oplotením futbalového štadióna) - 1 ks, 
p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. Kežmarok, vedľa štátnej cesty I/67, smer  Kežmarok 
– Poprad - 2 ks, 
p. č. KN-E 5219/1, t. t. p. k. ú. Kežmarok, vedľa štátnej cesty I/67, smer Poprad – 
Kežmarok - 1 ks, 
 
v Kežmarku, pre spoločnosť Rabaka, reklamné panely, s.r.o., Rampová 5, 040 01 
Košice, IČO 36 213 136, na obdobie dvoch rokov, za cenu  248,95 €/rok/ks. 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 231/2010 
 
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 časti vonkajšieho plášťa - steny, zboku objektu 
Baštová č.8 v Kežmarku, vo výške druhého poschodia, na trvale umiestnenie 
informačnej tabule o rozmeroch : 1610 mm x 1000 mm - Poistenie áut, zákonné 
poistenie, havarijné poistenie a kontakt na firmu, pre Kazimíra Štefaňáka  KONGRES, 
ul. Školská 276/11, 05952 Veľká Lomnica, IČO 35 216 565, je prípadom hodným 



osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu,  ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti vonkajšieho plášťa - steny, zboku objektu Baštová č.8 v Kežmarku, vo 
výške druhého poschodia, na trvale umiestnenie informačnej tabule o rozmeroch : 1610  
mm x 1000 mm – Poistenie áut, zákonné poistenie, havarijné poistenie a kontakt na 
firmu, pre Kazimíra Štefaňáka  KONGRES, ul. Školská 276/11, 05952 Veľká Lomnica, 
IČO 35 216, na obdobie dvoch rokov, za cenu  26,55 €/rok. 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 232/2010 
 
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 časti nehnuteľnosti – pozemku - parc. č. KN-C 636, 
ost. plocha, k. ú. Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. 
Hviezdoslavovej, pri ev. kostole - vľavo, pri ceste,  za  účelom udania  smeru 
k prevádzke BAVORSKÝ DVOR, ktorá  sa nachádza  na ul. J. Kraya v Kežmarku, pre 
Mariána Kolodzeja, miesto podnikania 060 01 Kežmarok, Jakuba Kraya  893/28, IČO 
43663125, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu,  ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti nehnuteľností – pozemku -  parc. č. KN-C 636, ost. plocha, k. 
ú. Kežmarok, pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na ul. 
Hviezdoslavovej,(pri ev. kostole - vľavo, pri ceste,  za  účelom udania smeru k prevádzke 
BAVORSKÝ DVOR), pre Mariána Kolodzeja, miesto podnikania 060 01 Kežmarok, 
Jakuba Kraya  893/28, IČO 43663125, na obdobie dvoch rokov, za cenu  66,38 €/rok 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 233/2010 
 
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 časti pozemku p.č. KN-C  3142 zast.pl. a nádv., k. ú. 
Kežmarok, o výmere 16 m2, pod predajným stánkom na Hviezdoslavovej ul. 



v Kežmarku, oproti Gymnáziu P.O.H., pre Darinu Neupauerovú, Studený Potok 15/12, 
059 52 Veľká Lomnica, IČO 32 398 841, je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou a dlhodobého 
nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, 
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti pozemku p. č. KN-C  3142 zast.pl. a nádv., k. ú. Kežmarok, o výmere 16 
m2, pod predajným stánkom na Hviezdoslavovej ul. v Kežmarku, oproti Gymnáziu 
P.O.H., pre Darinu Neupauerovú, Studený Potok 15/12, 059 52 Veľká Lomnica, IČO 32 
398 841, na obdobie dvoch rokov, za cenu 398,28 €/rok ( 33,19 €/mesiac). 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 234/2010 
 
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. Generála 
Štefánika č. 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. Generála Štefánika č. 32 
v Kežmarku, pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov, 
IČO: 17147786, na dobu dvoch rokov, za cenu 5 157,04 €/rok. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 235/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
prenájom časti pozemku - parcely KN-E 1108/1, k.ú. Kežmarok na umiestnenie 1 ks 
reklamného pútača – billboardu.  Minimálna cena za prenájom pozemku podľa 
znaleckého posudku.  

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

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 236/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje odpredaj 2-izbového bytu č.17 na 6.p. 
s príslušenstvom v Kežmarku na ul. Levočská č.14, v bytovom dome súpisné číslo 1770, 
postavenom na pozemku KN-C 1961/91, k.ú. Ľubica, a spoluvlastníckeho podielu vo 
výške 4965/147873 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na základe 
obchodnej verejnej súťaže pre:  Jaroslav Cehula, Levočská 1770/14, Kežmarok. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 237/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj pozemku 3296/5 o výmere 
12 262 m2, k.ú. Kežmarok, druh pozemku ostatné plochy, zapísaný na liste vlastníctva 
č.1, za navrhovanú kúpnu cenu  262 100 EUR pre TATRABEN, spol. s.r.o., Zámocká 
č.77, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 506 533 na  základe obchodnej verejnej súťaže. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 238/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie technického zhodnotenia bytu 
č. 28, na 6.p., ul. Košická 10, Kežmarok  v hodnote 50% z ceny použitého materiálu a to 
-plávajúca podlaha v nadobúdacej hodnote 1 199,26 EUR, 50% je 599,63 EUR 
-podlahové lišty v nadobúdacej hodnote 55 EUR, 50% je 27,50 EUR, spolu v hodnote 
627,13 EUR od bývalého nájomcu Jozefa Žigu s manželkou, bytom ul. Zimná 41, 
Spišská Bela. 

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

 Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 239/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje na  základe obchodnej verejnej súťaže 
odpredaj časti pozemku KN-C 668/3, druh pozemku ostatné plochy zapísaný na LV č.1 
a časti pozemku KN-E 1108/1, zapísaný na LV č. 2430, druh pozemku TTP, k.ú. 
Kežmarok, spolu o výmere cca 1500m2 za navrhovanú kúpnu cenu 36,00 EUR/m2 



vrátane DPH pre: Ing. Ivan Mikle, - Sell Slovakia, Letecká 1, 040 01 Košice, IČO 
375 184 45. 
Pre odpredaj pozemku stanovuje nasledovné podmienky:  
   1) Odpredaj pozemku bude zrealizovaný po výstavbe garážového domu (poschodové 
garáže)  vo výmere podľa skutočne zastavanej plochy (cca 1500m2). Presnú výmeru 
pozemku zastavaného garážovým domom určí geometrický plán  vypracovaný po začatí 
výstavby 
   2) Kupujúci po skolaudovaní prístupovej komunikácie ku garážovému domu na 
predmetnom pozemku túto bezodplatne prevedie do vlastníctva Mesta Kežmarok. 
   3) Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že víťaz 
súťaže nenadobudne právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu garážového domu 
do 31.12.2011.     

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 240/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku - 
pozemku KN-C 545/1 o výmere 1 053m2, pod objektom súp.č. 26 a pozemok KN-C 546/1 
o výmere 64 m2, k.ú. Kežmarok, Hlavné námestie č.64, Kežmarok, do správy organizácii 
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, príspevková organizácia, Starý trh 46, 
Kežmarok, IČO: 352179. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 241/2010 
 
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-C 3296/1, diel „1“ o výmere 101m2 druh pozemku ostatné 
plochy,  do vlastníctva žiadateľa za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku 
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o časť pozemku priľahlému 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa a svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok  
 
b) schvaľuje  
odpredaj časti pozemku KN-C 3296/1 diel „1“ o výmere 101m2, k.ú. Kežmarok pre 
Ladislava Pompu a Jolanu Pompovú, bytom Bernolákova 11/535, Podolínec za cenu 
14,30 EUR/m2. 

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 242/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 63/2001 zo dňa 5. 6. 2001  
( odpredaj stavebného pozemku pre Ing. Kišša s manželkou). 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 243/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – stavebného 
pozemku KN-C 3296/35 o výmere 552 m2 do vlastníctva Ing. Štefana Kišša je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že na odpredaj uvedeného pozemku bola už 
v minulosti kúpna zmluva podpísaná a kúpna cena uhradená 
 
b) schvaľuje 
odpredaj stavebného pozemku KN-C 3296/35 o výmere 552 m2, k.ú. Kežmarok za cenu  
22,57 €/m2 vrátane DPH ( 680,- Sk/m2) pre Ing. Štefana Kišša, bytom J. Záborského č. 
2, Kežmarok 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 244/2010 
 
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 nehnuteľnosti - objektu SAUNY, Pod lesom č.24, 
súp. č. 1454 v Kežmarku, pre Vladimíra Kráľa, trvale bytom Pod traťou č. 965/4 
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu a na základe podpísanej  kúpnej zmluvy budúceho vlastníka nehnuteľnosti,   
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nehnuteľnosti - objektu SAUNY, Pod lesom č.24, súp. č. 1454 
v Kežmarku, pre Vladimíra Kráľa, trvale bytom Pod traťou č. 965/4 Kežmarok, do 
31.12.2010, za cenu  280 €/ 4 mesiace. 

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 245/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) r o z h o d u j e  
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 novovytvorenej parcely KN-C 2402/19, zast.pl. o výmere 18 m2, k.ú. 
Kežmarok,  do vlastníctva žiadateľa je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 
že ide o usporiadanie vlastníckych vzťahov k predmetnému pozemku (cez predmetný 
pozemok je riešený prístup k objektom vo vlastníctve žiadateľky).  
 
b) s ch v a ľ u j e 
odpredaj časti nehnuteľnosti - novovytvorenej parcely KN-C 2402/19, zast.pl. o výmere 
18 m2, k.ú. Kežmarok  (GP č.14280922-031/2009 – vyhotovený Františkom Čekovským, 
dňa 04.12.2009),pre Margitu Mirgovú, Továrenská č. 22, Kežmarok za cenu 8.30 €/m2. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 246/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) rozhoduje 
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom nebytových priestorov 
a spoločných priestorov v nebytovom priestore na ul. Dr. D. Fischera č. 5 v Kežmarku 
pre spoločnosť KOLIS, s.r.o., IČO 45279969 so sídlom 059 01 Spišská Belá, Slnečná 
575/67, zastúpená konateľom MUDr. Ivanom Kochanom Ivančo, bytom Slnečná č. 
575/67, Spišská Belá je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide 
o spoločnosť, ktorá poskytuje stomatologické služby, ktorých je v meste Kežmarok 
akútny nedostatok 
 
b) schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov – zubnej ambulancie a spoločných priestorov 
v nebytovom priestore na ul. Dr. F. Fischera č. 5 v Kežmarku pre spoločnosť KOLIS, 
s.r.o., IČO 45279969 so sídlom 059 01  Spišská Belá, Slnečná 575/67, zastúpenú 
konateľom MUDr. Ivanom Kochanom Ivančo, bytom Slnečná  575/67, Spišská Belá, na 
obdobie dvoch rokov, za ročné nájomné 1 242,41 €. 

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

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 247/2010 
 
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 časti parcely KN–C 501/11 pričlenenej  do parcely KN-C 501/15 o výmere 41 
m2, podľa GP 14280922-064/2009 – k.ú. Malý Slavkov pre Lukáša Pištu a manž., bytom 
Malý Slavkov 93, za cenu 1,66 €/ m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
pozemku. 

 
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 248/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 92/2001 zo dňa 5. 6. 2001 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 249/2010 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 501/11, k.ú. Malý Slavkov a to na: 
......... KN-C  501/16 o výmere   98 m2 ...... 
......... KN–C 501/17 o výmere 132 m2 ...... 
......... KN-C  501/18 o výmere 177 m2 ...... 
......... KN-C  501/19 o výmere 187 m2 ...... 
......... KN-C  501/20 o výmere 156 m2 ...... 
......... KN-C  501/21 o výmere 135 m2 ...... 
......... KN-C  501/22 o výmere 168 m2 ...... 
 
Minimálna kúpna cena podľa znaleckého posudku. 

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

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21. 9. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 250/2010 
 
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 nebytového priestoru, garáže na ul. Vyšný Mlyn 
v Kežmarku pre Petra Suchanovského, Záhradná 9, 060 01  Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si voči 
prenajímateľovi plní všetky záväzky a nemá nedoplatky, 
b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru – garáže na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku pre 
Petra Suchanovského,  Záhradná 9, 060 01  Kežmarok, na obdobie dvoch rokov, za cenu 
169,29 €/rok. 
 
 

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


