
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení  prijatých Mestským zastupiteľstvom k 14. 4. 2011, za kontrolované obdobie 
roka 2011 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta a zabezpečovania 
úplnosti, správnosti a preukázateľnosti uplatňovania cestovných náhrad – správu č. 
1/2011, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované 
obdobie III. a IV. štvrťroka 2010. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
kontroly zabezpečovania postupu pri uplatňovaní a vykonávaní zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 
záznam č. 1/2011, vykonanej na Mestskom úrade , Hlavné námestie 1, Kežmarok 
a v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta, v mieste ich trvalého pôsobenia, 
za kontrolované obdobie roka 2010. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly uzatvorených zmlúv a úhrad faktúr, súvisiacich s rekonštrukciou 
Zimného štadióna Správy telovýchovných zariadení mesta Kežmarok – záznam č. 
2/2011, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok a na Správe 
telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, za obdobie od vzniku zmlúv a úhrad faktúr 
do 31. 12. 2010  a  zároveň  žiada primátora mesta zvolať mimoriadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva k  bodu C, pís. b, c. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií, úplnosti, správnosti 
a preukázateľnosti uplatňovania zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách 
v znení zmien a doplnkov a kontrolu úhrad sadzieb nájomného podľa platného VZN 
mesta Kežmarok – záznam č. 3/2011, vykonanej  na Základnej škole Dr. D. Fischera 2, 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2010. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly stavu pohľadávok a záväzkov Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra, 
n.o. Kežmarok , evidovaných k 31. 12. 2010, vykonanej v Nemocnici Dr. Vojtecha 
Alexandra, n.o. Kežmarok , za rok 2010. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovný postup zníženia pohľadávok 
spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. voči Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku , 
n. o.: 
Spravbytherm, s.r.o. čiastočne odpustí dlh Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra 
v Kežmarku, n. o. za roky 2007 – 2009 v celkovej výške 28 306,17 € vrátane DPH za 
predpokladu, že časť dlhu vo výške 66 047,74 € vrátane DPH, t.j. dlhu nad rozsah 
odpustenej sumy, bude zaplatená na základe splátkového kalendára najneskôr do 25. 11. 
2011 a zároveň žiadna z faktúr vystavených v roku 2011 nebude k 25. 11. 2011 po lehote 
splatnosti viac ako 3 pracovné dni. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o hospodárení mesta 
Kežmarok počas rozpočtového provizória v roku 2011. 
 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vyradenie majetku mesta Kežmarok, 
Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2, Základnej umeleckej školy A. Cígera 
a Zariadenia pre seniorov podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 74/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre 
rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 2/2011 podľa predloženého návrhu. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác podľa 
predloženého návrhu s pripomienkami. 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 
o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území mesta 
Kežmarok podľa predloženého návrhu. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 77/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 7/2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Kežmarok 
s pripomienkami. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 5/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby, 
poskytované v Dennom stacionári – Korytnačka v Kežmarku. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) rozhoduje 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, že nájom jednoizbového bytu č. 14 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na 1. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že podľa ustanovenia 
§ 3 ods. 3 zák. č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov 
a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov je nájom bytu viazaný na 
poskytovanie opatrovateľskej služby nájomcovi 

 
b) schvaľuje 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 14 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na 1. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku,  Anne Ulíkovej, bytom Kežmarok, Garbiarska 4, na dobu určitú do 
31.12.2012 . 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby 
z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2011 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého 
návrhu. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 
 
a) zahraničnú služobnú cestu primátorovi mesta Kežmarok do Varšavy v dňoch  
    7. - 8. 4. 2011 na 17. zasadnutie Slovensko-poľskej medzivládnej komisie. 
 
b) zahraničnú služobnú cestu primátorovi mesta Kežmarok Ing. Igorovi Šajtlavovi do  
    Ostravy dňa 10. 5. 2011 na podujatie – prezentácia Slovenských kráľovských miest. 
 
c) zahraničnú služobnú cestu do partnerského mesta Zgierz v dňoch 3. - 5. 6.2011  
    viceprimátorovi mesta Kežmarok PhDr. Igorovi Kredátusovi na otvorenie  
    fotografickej výstavy Slovenských kráľovských miest. 
 
d) zahraničnú služobnú cestu primátorovi mesta Kežmarok do partnerského mesta  
    Weilburg v dňoch 4. – 5. júna 2011. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpredaj motorového vozidla Škoda 
SUPER B, rok výroby 2004, rok nadobudnutia 2005, EČV KK 500 AN a motorového 
vozidla HYUNDAI motor H-1 rok výroby 1998, rok nadobudnutia 2007, EČV KK 205 
AY z majetku mesta pre AUTONOVA, s.r.o., IČO : 31 649 513, Priemyselný areál 
Východ, s.č. 3406, 058 01  Poprad.     
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. c) 
zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob 
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku - časť parciel KN-E 2421/2 KN-E 2423/1 , 
KN-E 2423/2  -  k.ú. Ľubica  priamym predajom . 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje odpredaj časti z parcely KN-E 2421/2 
diel „ l“ o výmere 20 m2 , z parcely KN-E 2423/1  diel „2“ o výmere 4 m2 a z parcely 
KN-E 2423/2 diel „3“ o výmere 17 m2 pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 
2624/40 , trvalý trávnatý porast o výmere 41 m2  podľa geometrického plánu č. 
240/2010,  k.ú. Ľubica  za cenu  55,- EUR pre Ing. Mariána Sýkoru bytom  Martina 
Lányiho 1365/17, Kežmarok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2011 
 
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. 9 na ul. Weilburská 1 v Kežmarku 
žiadateľovi: MUDr. Štefanovi Volákovi, trvale bytom  Vyšné Hágy 3  je prípadom 
hodným osobitného zreteľa   z dôvodu potreby stabilizácie primára  chirurgického 
oddelenia nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská  42 
 
b) s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 9, Weilburská 1, Kežmarok so žiadateľom 
MUDr. Štefanom Volákom, trvale bytom  Vyšné  Hágy  3  na dobu  určitú do 30.11.2013. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2011 
 
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. 3 na ul. Hlavné námestie 11 v Kežmarku 
žiadateľovi: Eve Bodyovej a jej manželovi Viktorovi Bodymu trvalý pobyt  mesto 
Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa   z dôvodu ich zdravotného 
postihnutia a zároveň potreby vyriešenia ich bytovej situácie 



 
b) s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 3, Hlavné námestie 11, Kežmarok so 
žiadateľom Evou Bodyovou a Viktorom Bodym, trvale bytom  mesto Kežmarok  na 
dobu jedného roka. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2011 
 
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: Ondrejom Cehulom, Janou Tondrovou, Mariannou 
Rennerovou, Ľudmilou Harmanovou, Jánom Brijom  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 Ondrejom Cehulom, Janou Tondrovou, Mariannou Rennerovou, 
Ľudmilou Harmanovou, Jánom Brijom o 1 rok.  
Predĺženie doby nájmu nájomcom  Miroslavovi Gajdušekovi a Veronike Juhászovej 
vzhľadom  k opakovanému nedoplatku na nájomnom neschvaľuje.  
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prenájom nebytového priestoru – garáž 
o výmere 15,75 m2 v dome na ul. Gen. Štefánika č.981/41 na pozemku parc. č. KN-C 
798, k.ú. Kežmarok zapísaného na LV č. 2366 pre Vojenské lesy a majetky SR, š.p., 
Odštepný závod Kežmarok, Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec, za navrhovanú cenu 
prenájmu 396,- EUR/rok, na dobu neurčitú. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok schvaľuje odpredaj rozpracovanej investície 
v účtovnej evidencii Mesta Kežmarok stavby - Priemyselná zóna Kežmarok - 
Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad“ ( náklady vo výške 18 839,99 eur), 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, štátny podnik, Radničné námestie 8,  969 55 
Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, za cenu 1,- EUR. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok neschvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 
4/5-in objektu hotela Štart, za cenu 146 tis. eur súp. č. 1408 na pozemku Mesta 
Kežmarok parc. KN-C 2514 od spoluvlastníka TJ Štart Kežmarok, Pod lesom 24, 
Kežmarok, do majetku mesta Kežmarok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok schvaľuje v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) 
a písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
odpredaj spoluvlastníckeho podielu 1/5 objektu hotela Štart, súp.č. 1408 na pozemku 
parc. KN-C 2514 za zostatkovú hodnotu 33 669,96 EUR (nadobúdacia hodnota 
spoluvlastníckeho podielu 1/5 bola 63 666,40 EUR )  a pozemku pod objektom hotela 
Štart, parc. KN-C 2514 o výmere 1422m2 za cenu 13,60 EUR/m2 pre väčšinového 
spoluvlastníka objektu súp.č. 1408, k.ú. Kežmarok. 
 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2011 
 
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 časti pozemku p.č. KN-C 1663/2, ost.pl. k.ú. 
Kežmarok o výmere 12 m2, pod dreveným predajným stánkom na autobusovej stanici v 
Kežmarku pre  Martina  Kyšeľa – Stavex spol., IČO 37167880,  064 01 Stará Ľubovňa je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod 
dočasnou drevenou stavbou, ktorej  vlastníkom je žiadateľ 
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti pozemku p. č. KN-C  1663/2, ost.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod 
dreveným predajným stánkom na autobusovej stanici v Kežmarku pre  Martina Kyšeľa 
– Stavex spol., Okružná  879/48, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 37167880,  na dobu 
neurčitú, za cenu  278,76 €/rok ( 23,23 €/mesiac). 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2011 
 
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 v objekte Dr. Alexandra č. 16 
v Kežmarku, na prízemí, pre Ing. Štefana Kurica, Gen. Štefánika 930/29, 060 01 
Kežmarok, IČO 40200604, 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 Dr. Alexandra č. 16 v Kežmarku, 
na prízemí, pre Ing. Štefana Kurica, Gen. Štefánika 930/29, 060 01 Kežmarok, IČO 
40200604, na dobu neurčitú, za cenu  1 563,77 €/rok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2011 
 
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 v polyfunkčnom objekte 
Petržalská 16-18 v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť MEGAS trade, s.r.o., 
Slavkovská 29, 060 01 Kežmarok, IČO 36499447, 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 polyfunkčnom objekte Petržalská 16-18 
v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť MEGAS trade, s.r.o., Slavkovská 29, 060 01 
Kežmarok, IČO 36499447, na dobu neurčitú, za cenu  7 219,38 €/rok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 95/2011 
 
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 v objekte Hlavné námestie č. 
52 v Kežmarku, na poschodí, pre Máriu Vašová, Gen. Štefánika 23, 060 01 Kežmarok, 
IČO  43630936, 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. 52 v Kežmarku, 
na poschodí, pre Máriu Vašová, Gen. Štefánika 23, 060 01 Kežmarok, IČO  43630936, 
na dobu neurčitú, za cenu  209,55 €/rok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 
 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 96/2011 
 
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 v objekte polikliniky 
Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na poschodí, miestnosť č. 2.02 o výmere 28,4 m2, pre 
MUDr. Karin Slameňovú, Neštátna USG ambulancia, Hviezdoslavova č.27, 060 01 
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca vykonáva  
odbornú lekársku činnosť pre občanov a povinnosti nájomcu si voči prenajímateľovi  
plní 
 
b) s ch v a ľ u j e 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte polikliniky Hviezdoslavova č.27 
v Kežmarku, na poschodí, miestnosť č. 2.02 o výmere 28,4 m2, pre MUDr. Karin 
Slameňovú, Neštátna USG ambulancia, Hviezdoslavova č.27, 060 01 Kežmarok, na dobu 
neurčitú, za cenu 942,6 €/rok. 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 97/2011 
 
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 nebytových priestorov v objekte polikliniky 
Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na II. poschodí, miestnosť č.3.11 o výmere 15,40 m2, 
č. 3.10 o výmere 15,40 m2 a miestnosť 3.09  o výmere 15,90 m2 a podiel na spoločných 
priestoroch o výmere 19,84 m2, pre Neštátnu očnú ambulanciu, MUDr. Lýdia 
Mrštinová, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že nájomca vykonáva  odbornú lekársku činnosť pre občanov 
a povinnosti nájomcu si voči prenajímateľovi  plní 
 
b) s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytových priestorov v objekte polikliniky Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, 
na II. poschodí, miestnosť č. 3.11 o výmere 15,40 m2, miestnosť č. 3.10 o výmere 15,40 
m2, miestnosť 3.09  o výmere 15,90 m2 a podiel na spoločných priestoroch o výmere 



19,84 m2, pre Neštátnu očnú ambulanciu, MUDr. Lýdia Mrštinová, Hviezdoslavova 27, 
060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu  1623,83  €/rok. 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 98/2011 
 
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 predĺženie prenájmu objektu na ul. Slavkovská  711/45 v 
Kežmarku a pozemkov KN-C 1721 záhrada o výmere 479 m2 a  KN-C 1722 zast.pl. 
o výmere 322 m2, k.ú. Kežmarok pre  OZ  ÚTULOK, M. Lányiho 15, Kežmarok, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca poskytuje verejno-
prospešné služby – starostlivosť o opustené a zatúlané zvieratá, je dlhodobým 
nájomcom, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti 
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu objektu na ul. Slavkovská  711/45 v Kežmarku a pozemkov KN-C 
1721 záhrada o výmere 479 m2 a  KN-C 1722 zast.pl. o výmere 322 m2, k.ú. Kežmarok 
pre  OZ  ÚTULOK, M. Lányiho 15 Kežmarok, na dobu neurčitú, bezplatne. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 99/2011 
 
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 nebytových priestorov v objekte Baštová č.12  
v Kežmarku, na prízemí, pre Mgr. Moniku Pjatakovú,  Zochova 45,   060 01 Kežmarok, 
je prípadom hodným osobitného zreteľa  z dôvodu zriadenia prevádzky práčovne, ktorá 
pri povodni  04.06.2010  bola zničená a odvtedy takéto služby v  Kežmarku nie sú 
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytového priestoru Baštová č.12 v Kežmarku, na prízemí, pre Mgr. Moniku 
Pjatakovú,   Zochova 45,   060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu  3600 €/rok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 100/2011 
 
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 predĺženie nájmu časti pozemku p.č. KN-C 1094, zast.pl. k.ú. 
Kežmarok o výmere 29 m2, pod dreveným predajným stánkom pri objekte polikliniky 
na ul. Dr. D. Fischera v Kežmarku  pre  Eduarda Grigláka, Belanská vináreň, 
Petzvalova  2, 059 01 Sp. Belá, IČO 30638712, je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou, ktorej je 
žiadateľ vlastníkom 
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti pozemku p. č. KN-C  1094, zast.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 
29 m2, pod dreveným predajným stánkom pri objekte polikliniky na ul. Dr. D. Fischera 
v Kežmarku  pre  Eduarda Grigláka, Belanská vináreň, Petzvalova  2, 059 01 Sp. Belá, 
IČO 30638712 na dobu neurčitú, za cenu  974,76 €/rok ( 81,23 €/mesiac). 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 101/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku  obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom nebytových priestorov v objekte 
Hlavné námestie č.58 v Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť Pohoda KK, s.r.o. so 
sídlom Zochova 1705/51, Kežmarok 060 01, IČO 46 003 142, zastúpenú konateľkou  
spoločnosti Mgr. Máriou Uhlárovou, bytom Zochova 1705/51, Kežmarok 060 01, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,  že ide o spoločnosť, ktorej je predošlý 
nájomca jediným konateľom 
  
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytového priestoru v objekte Hlavné námestie č.58 v Kežmarku, na 
prízemí, pre spoločnosť Pohoda KK, s.r.o. so sídlom Zochova 1705/51, Kežmarok 060 
01, IČO 46 003 142, zastúpenú konateľkou  spoločnosti  Mgr. Máriou Uhlárovou, bytom 
Zochova 1705/51, Kežmarok 060 01 na dobu neurčitú za cenu 681,06 €/rok.  
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 102/2011 
 
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 predĺženie nájmu časti pozemku p.č. KN-C 1789/1, zast.pl. k.ú. 
Kežmarok o výmere 82 m2, pod drevenou stavbou – prevádzka Bistro-občerstvenie na 
ul. Slavkovskej, oproti supermarketu LIDL v Kežmarku pre Slávka Zemančíka 
s manželkou Evou, Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok, IČO 40124525, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou 
drevenou stavbou, ktorej je nájomca vlastníkom 
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti pozemku p. č. KN-C  1789/1, zast.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 
82 m2, pod dočasnou drevenou stavbou, prevádzka Bistro-občerstvenie na ul. 
Slavkovskej, oproti supermarketu LIDL v Kežmarku pre Slávka Zemančíka 
s manželkou Evou, Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok, IČO 40124525 na dobu 
neurčitú, za cenu 2 053,92 €/rok (171,16 €/mesiac). 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 103/2011 
 
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 predĺženie nájmu časti oplotení mestských cintorínov  v Kežmarku, na  
ul. Toporcerová  - KN-C 1571 ost.pl. a na Kamennej bani - KN-C 3342/2, ost.pl. , k. ú. 
Kežmarok na ponechanie už nainštalovaných informačných tabúľ o rozmeroch 200 cm x 100 cm 
na Kamennej bani a 100 cm x 80 cm na starom cintoríne pre TS, s.r.o. Kežmarok, Poľná č.1, 060 
01 Kežmarok IČO 31718329, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide 
o spoločnosť, ktorej zriaďovateľom je Mesto Kežmarok 
 
b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti oplotení mestských cintorínov v Kežmarku, na ul. Toporcerová  - 
KN-C 1571 ost.pl. a na ul. Kamenná baňa - KN-C 3342/2, ost.pl., k. ú. Kežmarok na ponechanie 
už nainštalovaných informačných tabúľ o rozmeroch 200 cm x 100 cm na Kamennej bani a 100 
cm x 80 cm na starom cintoríne pre spoločnosť TS, s.r.o. Kežmarok, Poľná č.1, 060 01 
Kežmarok, IČO 31718329, na dobu neurčitú, za cenu  60 €/ks/rok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 104/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje ukončenie nájmu pozemkov parc. č. KN-
E 6569/1 o výmere 175 m2, 6556/1 o výmere 56 m2 a pozemku KN-C 870/4 o výmere 391 
m2, k.ú. Tatranská Lomnica dohodou s nájomcom TURSERVIS KST, s.r.o. dňom 30. 6. 
2011. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 105/2011 
 
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  lesných pozemkoch mesta Kežmarok parc. č. KN-E 
6569/1 o výmere 175 m2, 6556/1 o výmere 56 m2 a pozemku KN-C 870/4 o výmere 391 
m2, k. ú. Tatranská Lomnica, zapísaných na LV č. 346 pod chatou na Zelenom plese 
a pod zriadenými manipulačnými plochami  pre žiadateľov KLUB SLOVENSKÝCH 
TURISTOV, Záborského 33, SK 831 03 BRATISLAVA, IČO 00688312 v ¾ 
spoluvlastníckom podiele a  SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES, 
Junácka č.6, 832 80 Bratislava, IČO 00586455 v ¼ spoluvlastníckom podiele k celku, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu,  že vlastníkmi stavieb a zriadených 
manipulačných plôch nachádzajúcich sa na lesných pozemkoch mesta Kežmarok sú 
žiadatelia 

b) s ch v a ľ u j e  
prenájom  lesných pozemkoch mesta Kežmarok parc. č. KN-E 6569/1 o výmere 175 m2, 
6556/1 o výmere 56 m2 a pozemku KN-C 870/4 o výmere 391 m2, k. ú. Tatranská 
Lomnica, zapísaných na LV č. 346 pod chatou na Zelenom plese a pod zriadenými 
manipulačnými plochami pre nájomcov KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV, 
Záborského 33, SK 831 03 BRATISLAVA, IČO 00688312 v ¾ spoluvlastníckom podiele 
a  SLOVENSKÝ HOROLEZECKÝ SPOLOK JAMES, Junácka č.6, 832 80 Bratislava, 
IČO 00586455 v ¼ spoluvlastníckom podiele k celku, na dobu neurčitú,  za cenu  2,99 
€/m2/rok, čo je  1859,78 €/rok .  
 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 106/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 

II. prerokovalo  
 

v zmysle  § 11 ods. 4 písm. c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  Zmeny územného plánu 
obce Kežmarok –lokalita  Pradiareň -  žiadateľ  Ing. Lea Labudová  ,Šustekova 3621/4 ,851 04 
Bratislava 

 
II.         berie na vedomie  
 

II.1     správu o prerokovaní návrhu  Zmeny územného plánu obce Kežmarok –lokalita 
Pradiareň 
II.2     schválený návrh  Zmeny územného plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň  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 –lokalita 
Pradiareň- Krajským   stavebným úradom v Prešove, ako príslušným orgánom územného 
plánovania dňa 21.3.2011 pod č.j. 2011 -257/840 - 2. 
 
 

IV. súhlasí  
 

III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia 
prerokovania  návrhu Zmeny územného plánu obce Kežmarok –lokalita Pradiareň 
 
      IV .     schvaľuje  
 
IV.1    návrh  Zmeny územného plánu obce Kežmarok –  lokalita Pradiareň  
 
 IV.2     Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č. 9/2011   zo dňa 14.4.2011   , 
ktorým  sa  vyhlasuje záväzná časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok – lokalita 
Pradiareň  

 
V. ukladá  

V.1      zverejniť záväznú časť Zmeny územného plánu obce Kežmarok –lokalita Pradiareň 
vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým  spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  
dotknutým  orgánom  

                                                                      Zodpovedný :        Ing. Eva Kelbelová  
                                                                   poverená vedením oddelenia  OÚPŽPSP 



                                                                                                       
      
 V.2  vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmeny územného 
plánu obce Kežmarok – lokalita Pradiareň  a doručiť MVARR SR 
 

                                                                                                              Zodpovedný :   
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
 
V.3     Zmenu územného plánu obce Kežmarok –lokalita Pradiareň 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 

 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 107/2011 

 
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 časti pozemku p. č. KN-C  2131/1 ostatná plocha 
o výmere 160 m 2, k. ú. Kežmarok, pre Róberta Ležáka, bytom Tehelňa 1, 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 časti pozemku p. č. KN-C  2131/1 ostatná plocha  o výmere 160 m2, 
 k. ú. Kežmarok, ktorý je užívaný ako záhrada pre Róberta Ležáka, bytom Tehelňa 1, 
Kežmarok , na dobu neurčitú  s výpovednou lehotou 3 mesiace  za cenu 0,02 €/m2/rok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 
 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 108/2011 
 
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 časti pozemku p. č. KN-C  2131/1 ostatná plocha 
o výmere 190 m 2, k. ú. Kežmarok, pre Ernesta Jurdíka, bytom Tehelňa 3, 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 časti pozemku p. č. KN-C  2131/1 ostatná plocha  o výmere 190 m2,  
k. ú. Kežmarok, ktorý je užívaný ako záhrada pre Ernesta Jurdíka, bytom Tehelňa 3, 
Kežmarok , na dobu neurčitú  s výpovednou lehotou 3 mesiace  za cenu 0,02 €/m2/rok. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 109/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo   v Kežmarku 
a)  udeľuje 
obci Malý Slavkov  ( IČO  32 62 83 ) súhlas na uloženie podzemného káblového NN 
vedenia na pozemku KN-C 501/23 k.ú. Malý Slavkov v rámci realizácie stavby :  
„ Kráľovské údolie I. etapa – miestna komunikácia a inžinierske siete – Kioskové 
trafostanice TS1 a TS2, prekládka VN linky a demontáž existujúcich trafostaníc, 
vonkajšie káblové rozvody NN a verejné osvetlenie“ 
 
b) s ch v a ľ u j e  
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena spočívajúceho 
v práve uloženia podzemného káblového NN  vedenia na pozemku KN-C 501/23  k.ú. 
Malý Slavkov pri realizácii stavby „ Kráľovské údolie I. etapa – miestna komunikácia 
a inžinierske siete – Kioskové trafostanice TS1 a TS2, prekládka VN linky a demontáž 
existujúcich trafostaníc, vonkajšie kábelové rozvody NN a verejné osvetlenie“ 
v prospech Obce Malý Slavkov  ( IČO  32 62 83 ) .Vecné bremeno bude zriadené za cenu 
stanovenú znaleckým posudkom v čase zriadenia vecného bremena podľa  Vyhlášky 
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov  Presná trasa podzemného vedenia bude 
zrejmá po realizácii stavby a  vypracovaní geometrického plánu na porealizačné 
zameranie. 



Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou podzemného 
elektrického vedenia na slúžiacich  pozemkoch  a šírkou jeho ochranného pásma. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 110/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  z r u š u j e  uznesenie čís. 56/2011, ktorým 
schválilo bezplatný prenájom lesného majetku Mesta Kežmarok spoločnosti Lesy Mesta 
Kežmarok, s.r.o. na dobu neurčitú. 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 4. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 111/2011 
                                          
 
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 pozemkov - lesného majetku mesta Kežmarok na 
území TANAPu spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o nájomcu, ktorého zriaďovateľom je mesto 
Kežmarok,  a ktorý bol zriadený za účelom obhospodarovania lesného majetku mesta 
Kežmarok 
 
b) s ch v a ľ u j e 
prenájom lesného majetku mesta Kežmarok -  pozemkov, lesných skladov, lesných ciest, 
zvážnic a chodníkov na území Tatranského národného parku, nachádzajúcich  sa v 
katastrálnych územiach: 
Tatranská Lomnica - zapísané na LV 346 pre obec a k.ú. Tatranská Lomnica,  
Mlynčeky -pozemky KN-E  3528/6, 3528/7, 3590/1,3590/2, 3911,3914, 6343, 6527, 6538, a  
Stráne pod Tatrami - pozemky KN-E 960/101, 962/101, 1812, v celkovej rozlohe 3329 
6796 m2 pre Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., so sídlom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 
12019, na dobu 30 rokov,  s tým, že prvých 10 rokov nájmu bude nájom  bezplatný. 
Po uplynutí doby 10 rokov nájomného vzťahu nájomca bude platiť nájomné vo výške 
stanovenej v súlade s § 21, ods. 5 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych 



pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zmene niektorých 
zákonov a to na základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný znalcom 
zapísaným v zozname znalcov podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch, pokiaľ sa 
prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak. 
 
 
 
PhDr. Igor Kredátus       Ing. Ladislav Faix 
 viceprimátor mesta         prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


