
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 251/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 4.11.2010, za kontrolované obdobie 
roka 2010 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 252/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta,  v mene Eur a 
ostatných zahraničných menách – záznam č. 9/2010, vykonanej na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II. štvrťroka 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 253/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných 
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým 
osobám podnikateľom - dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva Kežmarok pre cestovný ruch a pre mládež, šport a vzdelávanie – správu 
č. 2/2010,  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 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 254/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  splnomocňuje primátora mesta Kežmarok rozpísať 
rozpočet na prenesené kompetencie na úseku školstva podľa schválených normatívov. 



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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 255/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 5/2010 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky č. 1. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 256/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávok Mesta Kežmarok vo 
výške  1 410,87 € podľa predloženého návrhu s výnimkou posledného bodu – refundácia 
nákladov za obdobie od 1. 1. - 31. 12. 2009 za apartmán v budove Barónky v sume 
1 547,47 €. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 257/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje koncepciu práce s deťmi a mládežou 
mesta Kežmarok podľa návrhu so schválenými pripomienkami a odporúča oddeleniu 
školstva upraviť materiál podľa pripomienok a opätovne ho predložiť na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva  v termíne do 30. 6. 2011. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 



 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 258/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje primátorovi mesta Kežmarok zahraničnú 
služobnú cestu do Weilburgu v dňoch 8. – 10. 10. 2010. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 259/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Štatútu mesta Kežmarok podľa  
predloženého návrhu. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 260/2010 

 
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: Gustávom Gáborom, Katarínou Kušmirekovou, Marcelou 
Gáborovou, Ivetou Dollákovou, Emíliou Vasičákovou, Tatianou Bergerovou, Alenou 
Petrenkovou, Petrom Lizákom, Romanom Vojtičkom, Máriou Madejovou a Adrianou 
Vasiľovou, predĺženie doby nájmu bytov na ul. Weilburská 1 v Kežmarku s nájomcami: 
Slávkou Džubasovou, Ing. Mariánom Luknišom, Štefanom Černickým, Jánom 
Drzewieckim, Ing. Pavlom Hazuchom, Marcelom Galowiczom, Ing. Petrom Mezešom, 
Dášou Arpášovou, predĺženie doby nájmu bytov na ul. Weilburská 3 v Kežmarku 
s nájomcami: Monikou Strakovou, Martinou Bachledovou, Margitou Kromkovou, 
Dušanom Brinckom, Evou Cehuľovou, Andreou Havranovou, Bronislavom Oláhom, 
JUDr. Janou Mitníkovou, Zuzanou Mazúchovou, Veronikou Šoltýsovou, Rudolfom 
Ničpanom, MUDr. Vladimírom Vozárom a Dušanom Zatkovským je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, keďže ide o predĺženie existujúceho nájmu 
 
 
b)  s c h v a ľ u j e 



a/ predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov na ul. Gen. Štefánika 14 v 
Kežmarku s nájomcami Gustávom Gáborom, Katarínou Kušmirekovou, Marcelou 
Gáborovou, Ivetou Dollákovou, Emíliou Vasičákovou, Alenou Petrenkovou, Petrom 
Lizákom, Romanom Vojtičkom, Máriou Madejovou a Adrianou Vasiľovou o 1 rok. 
S nájomcom Tatianou Bergerovou predĺžiť dobu nájomnej zmluvy až po uhradení 
evidovaného nedoplatku alebo dohodnutí splátkového kalendára najneskôr 3 dni pred 
ukončením nájomnej zmluvy dňa 31.12.2010  
b/ predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov na ul. Weilburská 1 a 3 v Kežmarku 
s nájomcami Slávkou Džubasovou, Ing. Mariánom Luknišom, Štefanom Černickým, 
Jánom Drzewieckim, Ing. Pavlom Hazuchom, Marcelom Galowiczom, Ing. Petrom 
Mezešom, Dášou Arpášovou, Monikou Strakovou, Martinou Bachledovou, Margitou 
Kromkovou, Dušanom Brinckom, Evou Cehuľovou, Andreou Havranovou, 
Bronislavom Oláhom, JUDr. Janou Mitníkovou, Zuzanou Mazúchovou, Rudolfom 
Ničpanom, MUDr. Vladimírom Vozárom o 3 roky. S nájomcami Veronikou Šoltýsovou 
a Dušanom Zatkovským o 1 rok. S nájomcom MUDr. Máriou Bobákovou dobu nájmu 
o nájme bytu č. 9, ul. Weilburská 1 nepredĺžiť. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 261/2010 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zrušenie uznesenia č. 216/2010 v časti: 
a) MsZ rozhoduje že prenájom bytu č. 13, ul. Weilburská 7 v Kežmarku žiadateľke: 

Eva Nováková, bytom Nižná brána 1, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa 

b) MsZ schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 13, ul. Weilburská 7 v 
Kežmarku so žiadateľkou Eva Nováková, bytom Nizná brána 1, Kežmarok. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 262/2010 

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. 3, ul. Weilburská 5 v Kežmarku žiadateľke: 
Eva Nováková, bytom Nižná brána 1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa  
b) schvaľuje 



uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 3, ulica Weilburská 5, Kežmarok so 
žiadateľkou Evou Novákovou, Nižná brána 1, Kežmarok na dobu určitú, do 31.08.2012. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 263/2010 

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 uzavretie zmluvy o nájme bytu č. 1 na ul. Severná 11, Kežmarok 
s nájomcom Danou Hamarovou na dobu neurčitú je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, keďže ide o zmenu existujúceho nájmu 
b) schvaľuje 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 1 na ul. Severná 11, Kežmarok s nájomcom 
Danou Hamarovou na dobu neurčitú. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 264/2010 

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 nehnuteľnosti - novovytvorenej 
parcely KN-C 3157/2, diel „1“ o výmere 13 m2 do vlastníctva žiadateľa je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu,  že ide o časť pozemku priľahlého 
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa (rodinný dom a záhrada).  
 
b) schvaľuje  
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 3157 - novovytvorenú parcelu KN-C 3157/2, 
diel „1“  o výmere 13 m2, k. ú. Kežmarok pre: Mária Madayová, bytom Záhradná 3, 
Kežmarok, za cenu 10,95 €/m2.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 



 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 265/2010 

 
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 - novovytvorenej parcely KN-C 
2371/4 o výmere 26 m2, k.ú. Kežmarok,  do vlastníctva žiadateľa za účelom 
majetkovoprávneho usporiadania pozemku je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že na pozemku je potrebné zrealizovať protizáplavové opatrenia pre ochranu 
susediacich nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľa  
 
b) schvaľuje  
odpredaj pozemku novovytvorenej parcely KN-C 2371/4, o výmere 26 m2, k.ú. 
Kežmarok pre Ladislava Šteca, bytom Kamenná baňa č. 21, Kežmarok, za cenu 8,30 € 
/m2. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 266/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   schvaľuje uzatvorenie zmluvy o výkone správy 
majetku mesta Kežmarok s Technickými službami s.r.o. Kežmarok,  IČO 31 718 329 
a to areálov starého cintorína na pozemku p.č.  KN-C 1571, k. ú. Kežmarok,  ost. plocha, 
o výmere 27 364 m2  a nového cintorína na pozemku p.č.  KN-C 3342/2, k. ú. Kežmarok, 
ost.pl., o výmere 46 881 m2 vrátane pozemkov a domov smútku v areáli nového 
a starého cintorína, od 01.01.2011 do 31.12 2011, za cenu  47 000 € s tým, že v cene je 
zahrnutá  aj správa hrobových miest. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 267/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. c) 
zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  odpredaj 
spoluvlastníckeho 2/12  podielu  k pozemku KN-C 1738 , zastavaná plocha o výmere 429 
m2 a objektu s.č. 472 na parcele KN-C 1738 – k.ú. Ľubica   pre  Stanislava Vilima, 
bytom Bernolákova 1075/11, Ľubica   za  cenu v súlade so znaleckým posudkom 
č.77/2010  z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania a to : 



 
..........    2/12   podiel k pozemku KN-C 1738 za cenu  1 232,66 EUR 
..........    2/12   podiel k stavbe s.č. 472 na pozemku KN-C 1738 za cenu  1 306,90 EUR 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 268/2010 

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 z parciel KN-E 175/2 a KN-E 173/1,  do vlastníctva Tomáša Oravca a manž. 
Moniky bytom ul. Sv. Michala 213/3, Malý Slavkov je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o časť pozemku priľahlú k nehnuteľnostiam vo vlastníctve 
žiadateľa a svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok  
 
b) s c h v a ľ u j e 
 
odpredaj pozemku , časť parcely KN-E 175/2  diel „ l“ o výmere 84 m2 a z parcely KN-E 
173/1 diel „4“ o výmere 157 m2  pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 411/4 
ostatná plocha o výmere 319 m2 podľa geometrického plánu č. 28/2010 – k.ú. Malý 
Slavkov pre Tomáša Oravca s manž. Moniku bytom ul. Sv. Michala 213/3, Malý Slavkov 
za cenu 4,- €/m2.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 269/2010 

 
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 nebytových priestorov v objekte na Hlavnom 
námestí č. 64 v Kežmarku, pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201, sídlo 824 72 
Bratislava - Ružinov, Miletičova 1, pobočka Kežmarok, Hlavné námestie č. 64 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 nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č. 64 
v Kežmarku, pre SATUR TRAVEL a.s. IČO 35787201, sídlo 824 72 Bratislava - 
Ružinov, Miletičova 1,  na obdobie do 28.02.2011, za cenu  279,75  €/dva mesiace. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 270/2010 

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 nebytového priestoru v objekte na Hlavnom námestí 
č. 52 v Kežmarku  pre Máriu Jeleňovú, Holičstvo u Mariky  IČO 30638348, sídlo Hlavné 
námestie č. 52, Kežmarok 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 nebytových priestorov v objekte na Hlavnom námestí č. 52 
v Kežmarku pre Máriu Jeleňovú, Holičstvo u Mariky  IČO 30638348 sídlo Hlavné 
námestie č. 52,  Kežmarok,  na obdobie dvoch rokov, za cenu 568,35  €/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 271/2010 

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 nebytového priestoru v objekte na  ul. Dr. D. 
Fischera č.7 v Kežmarku pre spoločnosť Mornár a syn, spol. s r. o., Sokolovská 2931/4, 
Poprad, IČO 36489204, 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 nebytových priestorov v objekte Dr. Daniela Fischera č.7 
v Kežmarku  pre spoločnosť Mornár a syn, spol. s r. o., Sokolovská 2931/4, Poprad, IČO 
36489204,  na dobu neurčitú, za cenu 2 736,55  €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 



zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 272/2010 

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 nebytového priestoru v objekte  Dr. D. Fischera č.5 
v Kežmarku pre Ota Bendíka – PRO-BEN, IČO 32856954, 058 01 Poprad, Francisciho 
3288 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 nebytových priestorov v objekte Dr. D. Fischera č. 5 v Kežmarku 
pre Ota Bendíka- PRO-BEN, Francisciho 3288, 058 01 Poprad, IČO 32856954, na dobu 
neurčitú, za cenu  610,28  €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 273/2010 

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 nebytového priestoru v objekte Hviezdoslavova č.27 
v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Cesta na 
Senec 2/A,  Bratislava 821 04, IČO 31 323 570, 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 nebytových priestorov v v objekte Hviezdoslavova č. 27 
v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o., Cesta na 
Senec 2/A, Bratislava 821 04, IČO 31 323 570, na obdobie jedného roka, za cenu 33,19 € / 
rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 274/2010 

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 nebytových priestorov: Hlavné námestie č. 3 
Kežmarok, druhé poschodie pre Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č. 
46, 060 01 Kežmarok, IČO 352179 – kancelária novín a Hradné námestie č. 3 Kežmarok 
pre Technické služby  s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok 060 01, IČO 31 718 329, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide dlhodobých nájomcov, ktorých 
činnosť je potrebná pre verejnosť a nájomcovia sú organizáciami mesta Kežmarok  
 
b) s ch v a ľ u j e 
predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objektoch : 

- Hlavné námestie č. 3 Kežmarok, druhé poschodie, pre príspevkovú organizáciu 
mesta Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č. 46, 060 01 Kežmarok, 
IČO 352179 – kancelária novín, na dobu neurčitú, bezplatne 

- Hradné námestie č. 3 Kežmarok – pohrebné služby, pre Technické služby  s.r.o. 
Kežmarok, Poľná 1, Kežmarok 060 01, IČO 31 718 329, na dobu neurčitú, za 
cenu 1 753,10  €/rok. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 275/2010 

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 639,  o výmere 12 m2, pod 
novinovým  stánkom  a chladničkou na nealko - nápoje, na ul. J. Kraya /pri  ev. kostole /  
v Kežmarku a taktiež prenájom časti pozemku KN C 1 809,ost. pl., k. ú. Kežmarok o 
výmere 12 m2, pod novinovým  stánkom na ul. Garbiarskej v Kežmarku pre spoločnosť 
MEDIAPRESS s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO 31 703 542 je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom časti pozemkov pod dočasnými 
drevenými stavbami, ktorých žiadateľ je vlastníkom a dlhodobého nájomcu, ktorý si 
plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti 
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti pozemkov  p. č. KN C 639,  o výmere 12 m2, pod novinovým  stánkom 
a chladničkou na nealko - nápoje, na ul. J. Kraya /pri  ev. kostole /  v Kežmarku 
a taktiež časti pozemku KN C 1 809,ost. pl., k. ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod 
novinovým stánkom na ul. Garbiarskej v Kežmarku pre spoločnosť MEDIAPRESS 
s.r.o., Partizánska 2900, 058 01 Poprad, IČO 31 703 542,  na dobu neurčitú, za cenu  
238,92 €/rok/stánok. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 

Uznesenie 



zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 276/2010 

 
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 oplotenia na umiestnenie  informačnej tabule 
o rozmeroch 100 cm x 50 cm, propagujúcu  výrobnú činnosť žiadateľa a kontakt na 
firmu pre Františka Kredatusa, Kamenárstvo, P. J. Šafárika č.8, Kežmarok, IČO 
10725318, 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 oplotenia na umiestnenie  informačnej tabule o rozmeroch 100 cm x  50 
cm pre Františka Kredatusa, Kamenárstvo, P. J. Šafárika č. 8, Kežmarok, IČO 
10725318, na dobu neurčitú, za cenu 60  €/ks/rok.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 277/2010 

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 315/3, diel 1, k.ú. 
Mlynčeky, pre spoločnosť  Slovak  Telekom a.s., Karadžičova 10,  825 13 Bratislava,  
IČO  35763469, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom 
časti pozemku pod stavbou, ktorej je žiadateľ vlastníkom 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 315/3, o výmere 8 m2, k.ú. Mlynčeky, pre 
spoločnosť  Slovak  Telekom a.s., Karadžičova 10,  825 13 Bratislava,  IČO  35763469,  
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,  za cenu  265,55 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 



zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 278/2010 
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 3714/3, zastavaná plocha, 
k.ú. Kežmarok o výmere 281 m2 v Pradiarni Kežmarok pre Bohuša Kňazovického, 
Pradiareň 761/22, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide 
o prenájom časti pozemku, ktorý rieši prístupovú cestu k domu žiadateľa, ktorého je 
spoluvlastníkom 
 
b) s ch v a ľ u j e 
prenájom časti pozemku p. č. KN-C 3714/3, zastavaná plocha, k.ú. Kežmarok o výmere 
281 m2 v Pradiarni Kežmarok pre Bohuša Kňazovického, Pradiareň 761/22, Kežmarok,  
na dobu neurčitú s mesačnou výpovednou lehotou,  za cenu  0,11 €/m2/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 279/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s ch v a ľ u j e vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom  nebytových priestorov  v objekte Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku  
a to : 
na I. poschodí – ambulancia č. 2.18 o výmere 14 m 2 a ambulancia 2.19 o výmere 14,5 
m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 11,53 m2, 
na II. poschodí – ambulancia č. 3.30 o výmere 14,9 m2 a podiel na spoločných 
priestoroch o výmere 11,70 m2. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 280/2010 

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 nebytového priestoru v objekte Tvarožianska č.3 



Kežmarok - BAR KING pre Jaroslava Zavackého, 05951 Poprad, Matejovce, Allendeho 
2769/38, IČO 37435451 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 nebytových priestorov v objekte Tvarožianska č.3 Kežmarok - 
BAR KING, pre Jaroslava Zavackého, 05951 Poprad, Matejovce, Allendeho 2769/38, 
IČO 37435451, do 31.03.2015, za cenu  4 000 €/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 281/2010 
 
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 2402/18, zast.pl. o výmere 24 m2, k.ú. 
Kežmarok,  do vlastníctva Anny a Pavla Bartošovcov, Továrenská č.13, Kežmarok 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 2402/18, zast.pl. o výmere 
24 m2, k.ú. Kežmarok  (GP č.14280922-088/2008 – vyhotovený Františkom Čekovským, 
dňa 09.11.2008),pre Annu a Pavla Bartošovcov, Továrenská č.13, Kežmarok za cenu 
8,30 €/m2. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 282/2010 

 
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 30 m2, k.ú. 



Kežmarok,  do vlastníctva žiadateľky 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 
30 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 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 283/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 

a) odkúpenie spoluvlastníckeho ¼ podielu k pozemkom a to KN-E 1 538, TTP 
o celkovej výmere 1457 m2, KN-E 1543, lesný pozemok o celkovej výmere 4 867 
m2, k.ú.  Kežmarok od Petra a Ing. Beaty Ripku, Haslacher Weg 12, 
Bietingheim, za cenu v súlade so znaleckým posudkom a to spolu za ¼ podiel 
12 900 € ( 8,18 €/m2) 

b) vyplatenie finančnej náhrady za užívanie pozemkov KN-E  1538 a KN-E 1543 bez 
právneho titulu za 2 roky spätne vo výške  2 580 €. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 284/2010 

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 nebytových priestorov v objekte ZŠ Dr. D. Fischera 
2, Kežmarok pre Základnú umeleckú školu,  ul. Dr. D. Fischera 2 Kežmarok, IČO 
37 945 670, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide rozpočtovú 
organizáciu mesta, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok 
  
 
b) s ch v a ľ u j e 
predĺženie nájmu nebytových priestorov v  objekte ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok 
a to: 



miestnosť č.4 – ( 25,20 m2)   
skladík (prízemie – 10,50 m2)  
tanečná trieda - ( 83,64 m2)   
hudobná trieda - ( 30 m2 )  
pre Základnú umeleckú školu ul. Dr. D. Fischera 2 Kežmarok, IČO 37 945 670, od 
01.01.2011 do 30.06.2012, za cenu 4 800 €/rok vrátane služieb spojených s nájmom. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava          Ing. Miroslav Perignáth 
  primátor mesta                       prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 285/2010 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   schvaľuje spôsob odpredaja bytov v meste 
Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok formou dobrovoľnej dražby a to:   
 
§ dvojizbový byt č.9 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.1651/21 vrátane 

spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach 
domu, vyvolávacia cena:31 400 €. 

§ trojizbový byt č. 27 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č. 1606/22 vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach 
domu,  vyvolávacia cena: 41 500 €. 

§ trojizbový byt č. 31 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.1606/22, vrátane 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach 
domu,  vyvolávacia cena 38 200  €. 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 4. 11. 2010 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 286/2010 

 
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. 24, ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľke: Mária Kalafutová, Petržalská 15, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa 
 
 
b) schvaľuje 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 24, ulica Gen. Štefánika 14, Kežmarok so 
žiadateľkou Mária Kalafutová, Petržalská 15, Kežmarok na dobu jedného roka. 



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


