
 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 3.2.2011, za kontrolované obdobie roka 
2011 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                prednostu úradu 
 

 
Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší nezrealizované uznesenia č. 62/2005, 25/2008, 
101/2008, 137/2008, 187/2008, 205/2008, 237/2008, 115/2009, 207/2009, 247/2009, 1/2010, 
50/2010, 51/2010, 52/2010, 158/2010, 198/2010, 216 - časť. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu  

 
 

Uznesenie  
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, správnosti 
a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad a úplnosti, správnosti 
a preukázateľnosti použitia kapitálových finančných prostriedkov pridelených v rámci 
rozpočtu mesta, dodržiavania rozpočtovej klasifikácie a dodržiavania  zákona o  
verejnom obstarávaní – správu č. 3/2010, vykonanej na Základnej škole Hradné 
námestie 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2009.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu  



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania cestovných 
náhrad pri zahraničných pracovných cestách – správu č. 4/2010, vykonanej na 
Mestskom úrade Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie mesiacov 
január 2010 – október 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2011. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta za rok 2010. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                                  prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

I. prerokovalo  



 
v zmysle  § 11 ods. 4 písm. c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  Zmeny územného plánu 
obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, 
žiadateľ Martin Magyar, Gen. Svobodu  122/66, Ľubica. 

 
II.         berie na vedomie  
 

II. 1    správu o prerokovaní návrhu  Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný 
dom na ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, 
Gen. Svobodu  122/66, Ľubica. 
II. 2    schválený návrh  Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici 
Sihoť je v určenom rozsahu  záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie  
dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné   povolenie  
 II. 3  výsledok preskúmania návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný 
dom na ulici Sihoť- Krajským   stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom 
územného plánovania zo dňa 18.11.2010 pod č.j. 2010-893-02 
 

III.        súhlasí  
 

III. 1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia 
prerokovania  návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici 
Sihoť  
 
      IV .     schvaľuje  
 
IV. 1  návrh  Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť , na 
pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen. Svobodu  122/66, 
Ľubica 
 
 IV. 2 Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č. 1/2011   zo dňa 3. 2. 2011 , 
ktorým  sa  vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný 
dom na ulici Sihoť 

 
       V.          ukladá  

 
V. 1  zverejniť záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na 
ulici Sihoť , na pozemku p. č. 1330 k. ú. Kežmarok, žiadateľ Martin Magyar, Gen. 
Svobodu  122/66,  
 
Ľubica vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým  spôsobom po dobu 30 dní  
a doručením  dotknutým  orgánom  

 
                                                                      Zodpovední :           Ing. Ladislav Faix  
                                                                                                      Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                                      Ing. Eva Kelbelová  



      
 V. 2 vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmeny 
územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť  

 
                                                                                                              Zodpovedný :   

                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 
 
 
V. 3  Zmenu územného plánu obce Kežmarok – Rodinný dom na ulici Sihoť po opatrení 
schvaľovacou doložkou  zaslať spolu s výpisom z  uznesenia MsZ  na spoločný stavebný 
úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove  

 
 

                                                                  Zodpovedný :                                                                      
Ing. Eva Kelbelová 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

I. prerokovalo  
 

v zmysle  § 11 ods. 4 písm. c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  Zmeny územného plánu 
obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2   
k. ú. Kežmarok, žiadateľ  SINTRA  s.r.o., Hraničná 14, Poprad  

 
II.         berie na vedomie  
 

II. 1 správu o prerokovaní návrhu  Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový 
dom s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2  k. ú. Kežmarok, žiadateľ  
SINTRA  s.r.o., Hraničná 14, Poprad 
II. 2 schválený návrh  Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou 
vybavenosťou je v určenom rozsahu  záväzným a smerným podkladom pre vypracovanie  
dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné   povolenie  
 II. 3 výsledok preskúmania návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový 
dom s občianskou vybavenosťou - Krajským   stavebným úradom v Prešove, ako 
príslušným orgánom územného plánovania zo dňa 2.12.2010 pod č.j. 2010-953-02 
 



     
 
 
      III.        súhlasí  
III. 1 s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia 
prerokovania  návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom 
s občianskou vybavenosťou  
 
      IV .     schvaľuje  
 
IV. 1 návrh  Zmeny územného plánu obce Kežmarok –  Bytový dom s občianskou 
vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2  k. ú. Kežmarok, žiadateľ  SINTRA  s.r.o., 
Hraničná 14, Poprad 
 
 IV. 2 Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č.2/2011 zo dňa 3. 2. 2011 , 
ktorým  sa  vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový 
dom s občianskou vybavenosťou  

 
V.         ukladá  

V. 1 zverejniť záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom 
s občianskou vybavenosťou , na pozemku p. č. 1150/1 a 1150/2  k. ú. Kežmarok, žiadateľ  
SINTRA  s.r.o., Hraničná 14, Poprad vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým  
spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  dotknutým  orgánom  

 
                                                                      Zodpovední :           Ing. Ladislav Faix  
                                                                                                      Vedúci  OÚPŽPSP 
                                                                                                      Ing. Eva Kelbelová  

      
 V. 2 vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmeny 
územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou vybavenosťou  

                                                                                                              Zodpovedný :   
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
 
V. 3     Zmenu územného plánu obce Kežmarok – Bytový dom s občianskou 
vybavenosťou  po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu s výpisom z  uznesenia 
MsZ  na spoločný stavebný úrad a Krajský stavebný úrad v Prešove  

 
 

                                                                  Zodpovedný :                                                                      
Ing. Eva Kelbelová 

 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  



                 prednostu úradu  
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 3/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                            prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 4/2011 o určení školských 
obvodov pre základné školy v Kežmarku. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2011 – 2013.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške približne 800 000 
eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškrounská 1B, 1C, 1D 
v Kežmarku, s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2012. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  



                 prednostu úradu 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2011 
podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienok č. 1 až 12. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok 
na roky 2012 - 2013 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 965 
850 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov: 
 

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie 36 500 
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 35 000 
Prvok 5.1.1 Hliadkovanie 0 
Prvok 5.1.2 Kamerový systém 3 000 
Podprog 5.2 Civilná ochrana 20 000 
Projekt 6.2.3 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separ. zberu 68 406 
Projekt 6.4.2 Zlepšenie kvality ovzdušia 47 671 
Prvok 7.1.1 Výstavba a rekonštrukcia ciest 190 000 
Prvok 7.1.2 Výstavba a rekonštrukcia chodníkov 53 000 
Prvok 9.2.2 ZŠ, Hradné námestie 38 s ŠKD 8 400 
Prvok 9.3.1 Centrum voľného času 185 500 
Prvok 9.4.1 Základná umelecká škola Antona Cígera 10 700 
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 159 883 



Prvok 10.4.5 Kultúrno-športový areál 130 000 
Projekt 11.3.3 Rekonštrukcia domu Hlavné nám 64 na knižnicu 5 000 
Podprog 12.7 Cintorínske služby 30 000 
Podprog 14.1 Výstavba nájomných bytov 83 711 
  SPOLU 1 066 771 

 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
    a) odvoláva z Rady školy : 
ZŠ, Hradné nám.38,Kežmarok Ing. Františka Grocholu a Ing. Ľubomíra Madeju,  
ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok PhDr. Martu Sabolovú a p. Danielu Anovčinovú, 
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok MUDr. Beátu Šoltýsovú,   
MŠ, Kuzmányho 41,Kežmarok Ing. Františka Grocholu a p. Emila Hoffmanna,  
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok Ing. Andreja Višňovského, 
MŠ, Severná 5, Kežmarok MUDr. Jaroslava Novotného, 
 
     b) schvaľuje do Rady školy : 
 
ZŠ, Hradné nám.38, Kežmarok p. Adrianu Saturyovú,   
ZŠ, Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok MUDr. Janu Víznerovú a MUDr. Jána Hencela, 
MŠ, Možiarska 1, Kežmarok Ing. Eleonóru Levickú,   
MŠ, Kuzmányho 41,Kežmarok Ing.arch. Jozefa Figlára a p. Katarínu Šiškovú,  
MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok PhDr. Eleonóru Baráthovú, 
MŠ, Severná 5, Kežmarok Ing. Milana Zubala. 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre ostatné športové 
kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2011 v súlade s VZN č.1/2010 podľa návrhu.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                prednostu úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) odvoláva 
 
-  z dozornej rady  Kežmarok Invest s.r.o.    - Ing. Ľubomíra Madeju 
 
-  z dozornej rady Technické služby s.r.o.  - Ing. Jána Bešeneja 

- Ing. Andreja   Višňovského 
- Ing. Vieru Hajovskú 

 
-  z dozornej rady Spravbytherm s.r.o.  - Ing. Pavla Krigovského 

- Danielu Anovčinovú 
 
 
b) volí  
 
- do dozornej rady Kežmarok Invest s.r.o. - Ing. Jozefa Debreho 
 
- do dozornej rady Technické služby s.r.o. - Milana Nevlazlu 

- Mgr. Borisa Švirlocha 
                                                                       - Mgr. Ladislava Jendrejčáka 

- Jána Holovu 
 

-  do dozornej rady Spravbytherm s.r.o.  - Ing. Milana Zubala 
       - Adrianu Saturyovú 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje Dodatok č. 7  Zakladateľskej listiny 
obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu 
zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2011. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Štatútu mesta Kežmarok podľa 
predloženého návrhu s účinnosťou od 4. 2. 2011. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 4. 2. 2011 
so zapracovanými pripomienkami. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov 
mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií MsZ. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 216/2010 v časti: 

a) Mestské zastupiteľstvo rozhoduje že prenájom 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 je prípadom hodným osobitného zreteľa 

 
b) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy o nájme 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. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie 
                            prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2011 
 
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. 23 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľke: Beáta Bekešová, trvale bytom Záhradná 3, Kežmarok a bytu č. 26 na ul. 
Gen. Štefánika 14 v Kežmarku žiadateľke: Marcela Janovská, trvale bytom Levočská 
14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa   z dôvodu, že sa jedná o osamelo 
žijúce ženy s maloletými deťmi, ktoré nie vlastnou vinou prišli o bývanie 
 
b)  s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 23, ul. Gen. Štefánika 14, Kežmarok so 
žiadateľkou Beátou Bekešovou, trvale bytom Záhradná 3, Kežmarok a bytu č. 26, Gen. 
Štefánika 14, Kežmarok so žiadateľkou Marcelou Janovskou, trvale bytom Levočská 14, 
Kežmarok, na dobu jedného roka. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a)  r o z h o d  u j e  

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: Antonom Macurákom, Veronikou Juhásovou, Janou 
Lhotovou, Martinou Szucsovou, Lenkou Lhotovou, Miroslavom Gajdušekom   je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, keďže ide o predĺženie existujúceho nájmu 
 
b)  s c h v a ľ u j e 

predĺženie doby nájomnej zmluvy o nájme bytov na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
s nájomcami Antonom Macurákom, Janou Lhotovou, Martinou Szucsovou, Lenkou 
Lhotovou  o 1 rok. Predĺženie doby nájmu nájomcovi Miroslavovi Gajdušekovi 
a Veronike  Juhásovej, vzhľadom  k opakovanému nedoplatku na nájomnom,  predĺžiť 
do 30. 4. 2011. 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku ruší uznesenie č.16/2010 o predaji časti pozemkov 
pre MUDr. Karola Navrátila a manželku Lýdiu Návratilovú.   
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 34/2011 
 
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 27m2 a KN-E 1387 diel „3“ 



o výmere 11m2, 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 27m2 a časť pozemku z parcely KN-E 1387 diel “3“ o výmere 11m2, k.ú. 
Kežmarok za cenu 7,15EUR/m2 z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov 
pre Lýdiu Navrátilovú rod. Dančovú, bytom Kamenná baňa 20, Kežmarok.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 35/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  r u š í  uznesenie č.58/2010 o odkúpení objektu čs. 
na pozemku parc. KN-C 714  a pozemkov KN-C 714 a KN-C 715, k.ú. Kežmarok do 
majetku mesta za cenu 26 500,00 EUR. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 36/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje odkúpenie objektu čs. 1490 na pozemku 
parc. č. KN-C 714 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami a pozemkov parc. KN-C 714 
o výmere 229m2 a parc. KN-C 715 o výmere 3670m2, k.ú. Kežmarok do majetku mesta 
Kežmarok za cenu  70% zo všeobecnej hodnoty majetku určenej znaleckým posudkom 
č. 61/2009, t.j. za cenu 185 500,00 EUR od: SR - Obvodný úrad Kežmarok, IČO 
42077214.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 37/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie technického zhodnotenia 
objektu Hlavné námestie č.64, Kežmarok -  plynofikácie bytu  č.1 na II. poschodí 
a preplatenie nákladov v podiele 7/20-tin  (plynová prípojka 1 247,06 EUR a projektová 
dokumentácia 86,30 EUR ), t.j. spolu  vo výške 466,67 EUR  od Stanislava Pištu 
a manželky Zdenky Pištovej, obaja bytom Železničná 255/19, Hronovce. 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 38/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie hodnoty majetku mesta - 
objektu Základná škola,  ul. Nižná brána č.8, Kežmarok, súp. č. 1595 zvereného do 
správy Základnej školy na ul. Nižná brána č.8, Kežmarok,  rozpočtovej organizácii 
mesta,  IČO: 37874268, o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia vo výške 
1 050 584,96 EUR.  
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                            prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 39/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
a) r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 
25 v Kežmarku, na prízemí, pre Lýdiu Kušnirákovú – Tatranská č. 1012/42, Kežmarok, 
IČO 40125114, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie 
nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, 
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku, 
na prízemí, pre Lýdiu Kušnirákovú, Tatranská č. 1012/42, Kežmarok, IČO 40125114, 
na dobu neurčitú, za cenu  4 247.33 €/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 40/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo   v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.  9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 
52 v Kežmarku, na poschodí, pre Ľubomíru Gorelovú, K. Kuzmányho 1573/33, 
Kežmarok, IČO 35219602, je prípadom hodným osobitného zreteľa, že ide o predĺženie 
nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
b) s ch v a ľ u j e   
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 52 v Kežmarku, 
na poschodí, pre Ľubomíru Gorelovú, K. Kuzmányho 1573/33, Kežmarok, IČO 
35219602, na dobu neurčitú, za cenu  997.88 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 41/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo   v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 
46 v Kežmarku, na prízemí, pre Mareka Kollára – RICON,  05912 Hôrka, Kišovce 495, 
IČO  37239945, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o nájomcu, 
ktorý prevádzkuje informačnú agentúru na základe zmluvy o výkone služieb a voči 
prenajímateľovi si plní všetky povinnosti, 
 
b) s ch v a ľ u j e   
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č. 46 v Kežmarku, 
na prízemí, pre Mareka Kollára – RICON,  05912 Hôrka, Kišovce 495, IČO  37239945, 
na dobu neurčitú, za cenu  870,86 €/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 42/2011 
 
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 - galérie v objekte Hlavné č. 
46, Kežmarok, na prvom poschodí, pre Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý 
trh č. 46, 060 01 Kežmarok, IČO 352179, je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že nájomca je príspevkovou organizáciou mesta Kežmarok a galéria plní 
reprezentačnú funkciu mesta, rôznych mestských organizácií a domácich 
a zahraničných umelcov.   
 
b) s ch v a ľ u j e 
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru - galérie v objekte Hlavné č. 46, Kežmarok, 
na prvom poschodí, pre Mestské kultúrne stredisko v Kežmarku, Starý trh č. 46, 060 01 
Kežmarok, IČO 352179,  na dobu neurčitú, bezplatne. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo   v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p. č. KN-C 1789/1 ost.pl., k. ú. 
Kežmarok o výmere 20 m2, pod predajným stánkom  na  Slavkovskej ul. v Kežmarku, 
pre spoločnosť  Vajex výroba  vajec a hydiny, a.s., Slavkovská cesta 57, 060 01 
Kežmarok, IČO 31 672 019, 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  
 
predĺženie prenájmu časti pozemku p. č. KN-C 1789/1 ost.pl., k. ú. Kežmarok o výmere 
20 m2, pod predajným stánkom  na  Slavkovskej ul. v Kežmarku, pre spoločnosť  Vajex  



výroba  vajec a hydiny, a.s., Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO 31 672 019, na 
dobu neurčitú, za cenu  318.60 €/rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 

 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo   v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p. č. KN-C  1301, zast.pl. o výmere 10 
m 2, k. ú. Kežmarok, pod predajným stánkom  na  ul. Huncovskej v Kežmarku pri 
zastávke SAD smerom na Poprad, pre Magdalénu Heutschyovú, Bardejovská č.7, 
Kežmarok – IČO 44549911, 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  
 
predĺženie prenájmu časti pozemku p. č. KN-C  1301, zast.pl. o výmere 10 m2, k. ú. 
Kežmarok, pod predajným stánkom  na  ul. Huncovskej v Kežmarku, pri zastávke SAD 
smerom na Poprad, pre Magdalénu Heutschyovú, Bardejovská č.7, Kežmarok – IČO 
44549911, na dobu neurčitú, za cenu  278.76 €/rok ( 23.23 €/mesiac). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku   schvaľuje odkúpenie časti pozemku  KN-E 1-
2340  a to novovytvorenú parcelu KN-C 3248/3 druh pozemku zastavaná plocha 
o výmere 141 m2 , podľa geometrického plánu č. 31/2010- k.ú. Kežmarok, do majetku 
mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnou 
komunikáciou za cenu 6,53 €/m2  od  Emila Lesného , bytom  Komenského 17, 
Kežmarok . 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                  prednostu úradu 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2011 
 
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 parcely KN-C 26/1 do vlastníctva Miroslava Mazureka a manž. Kamily, 
bytom Hlavné námestie 8, Kežmarok  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 – novovytvorenej parcely KN-C 26/17, zastavaná plocha o výmere 87 
m2 podľa  geometrického plánu  č. 43/2010 – k.ú. Kežmarok pre  Miroslava Mazureka 
a manž. Kamilu, bytom Hlavné námestie 8, Kežmarok za cenu 22,90- €/m2.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 3. 2. 2011 
 
MsZ  v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8 písm. 
b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :  
 
z dôvodu maj.právneho usporiadania odpredaj časti parcely KN-C  3436/2 diel  „a“ o 
výmere 8 m2  pričleneného do parcely KN-C 3443/19, zastavaná plocha o výmere 24 m2 
podľa GP 244-GN-199-92  -  k.ú. Kežmarok  pre  Jána Dopiráka, bytom Nemešany 80,  
za  cenu 29,87  EUR/m2,  

 
 

Ing. Igor Šajtlava             Ladislav Melikant 
  primátor mesta                 poverený výkonom funkcie  
                 prednostu úradu 
 
 
 
 
 


