
 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 114/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a)  berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých mestským  
     zastupiteľstvom k 30. 6. 2011, za kontrolované obdobie roka 2011 a predchádzajúce     
     obdobia 
b)  zrušuje uznesenia č. 210/2009, 5/2010, 40/2010, 176/2010, 213/2010, 81 d)/2011. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o  výsledkoch splnenia 
opatrení  prijatých  na  nápravu  nedostatkov  zistených následnou  finančnou kontrolou  
č. 1/2010  –  záznam  č.  1/2011  a  následnou  finančnou  kontrolou  č.  2/2010  –  záznam  
č. 2/2011, vykonanou na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 116/2011 
 
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 – správu č. 2/2011, vykonanej na Základnej škole, Nižná brána 8, 
Kežmarok , za kontrolované obdobie  roka 2010. 
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 117/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2011. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 118/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odkúpenie objektu čs. 1490 na pozemku 
parc. KN-C 714 s príslušenstvom a vonkajšími úpravami a pozemkov parc. KN-C 714 
o výmere 229 m2 a parc. KN–C 715 o výmere 3 670 m2, k.ú. Kežmarok do majetku 
mesta Kežmarok za cenu 10 % zo všeobecnej hodnoty majetku určenej znaleckým 
posudkom č. 61/2009, t.j. za cenu 26 500 € od: SR – Obvodný úrad, Dr. Alexandra 61, 
060 01  Kežmarok, IČO 42077214. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 119/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov odsúhlasuje plat primátorovi mesta Kežmarok s účinnosťou od 01. 06. 2011 
takto: 
Minimálny plat určený podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona ako súčin priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a 2,53 násobku (podľa § 4 ods. 1 
citovaného zákona) t.j. 1946,- € sa zvyšuje o 60 %, t.j. o 1 168,- € ,  čo je spolu  3 114,- € 
v súlade s ustanovením  § 4 ods. 2 citovaného zákona. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 120/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2010. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 121/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Kežmarok  
za rok 2010 bez výhrad. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 122/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie prebytku 
rozpočtu Mesta Kežmarok: 
 
Z prebytku rozpočtu vo výške 2 318 848,14 € sa podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej správy v znení neskorších predpisov vylučujú finančné 
prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v roku 2009, ktoré mohli byť použité v roku 
2010 vo výške (+) 325 059,86 € a finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu v 
roku 2010 presunuté do roku 2011 vo výške (-) 412 340,04 €. 
 
Vysporiadavaný prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti za rok 2010:     2 231 567,96 € 
 
Zúčtovanie finančných operácií ovplyvňujúcich disponibilný rezervný fond: 
a) vrátenie finančnej výpomoci od spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. (+):          82 984,80 € 
b) vysporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka (+):   652 765,59 € 
c) prevod z realizácie cenných papierov (+): 92 943,05 € 
d) vklad do základného imania spoločnosti Spravbytherm, s.r.o. (-):            2 977 908,00 € 
e) úprava stavu rezervného fondu o vplyv finančných operácií v rokoch 2006-2009 (-): 
                                                                                                                               3 462 288,29 € 
f) vylúčenie doplnenia stavu finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho 
    rozpočtu v roku 2009 určené na použitie v roku 2010 (oprava vysporiadavaného 



    schodku roku 2009) (-):                                                                                      311 805,16 € 
g) finančná výpomoc pre Spravbytherm, s.r.o. (-):                                               80 695,00 € 
h) splátky leasingu (-):                                                                                               4 757,65 € 
i) splátky istín úverov (-):                                                                                      130 598,77 € 
 
Celkové zúčtovanie finančných operácií:                                                        -6 139 359,43 € 
 
Celkové zúčtovanie finančných operácií prevyšuje vysporiadavaný prebytok 
hospodárenia z hlavnej činnosti za rok 2010 o 3 907 791,47 €. O túto hodnotu sa znižuje 
stav rezervného fondu použiteľného pre rok 2011. 
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 123/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových organizácií 
Mesta Kežmarok s nasledovným vysporiadaním výsledkov hospodárenia: 
 
A) Mestské kultúrne stredisko: 
Schodok hospodárenia roku 2010:        -14 285,30 € 
 
Vysporiadanie: z rezervného fondu       14 285,30 € 
(Mestské kultúrne stredisko nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov) 
 
B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok: 
Prebytok hospodárenia roku 2010:        2 382,49 € 
 
Rozdelenie: prevod do rezervného fondu       2 382,49 € 
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 124/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie schodku z 
vedľajšieho hospodárenia za rok 2010: 
 



Schodok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2010:     -4 979,18 € 
 
Vysporiadanie: z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia:     4 979,18 € 
 

 
 

Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 125/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia 
(zisk) roku 2010 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške 1 656 492,91 € a jeho 
prevod   do   nevysporiadaného   výsledku   hospodárenia   minulých   rokov   vo   výške 
1 656 492,91 €. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 126/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení 
programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2010. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 127/2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie majetku, 
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania inventarizačných 
rozdielov mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových 
organizácií za rok 2010: 
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, 
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, 
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok, 
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, 
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok, 



- Materská škola, Severná 5, Kežmarok, 
- Základná škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, 
- Základná škola, Hradné námestie 38, Kežmarok, 
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok, 
- Základná umelecká škola A. Cígera, Kežmarok, 
- Základná umelecká škola, ul. Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, 
- Centrum voľného času, Kežmarok, 
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 128/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 129/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti finančnej výpomoci 
poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 950 000 Sk (31 534,22 €) na 
základe uznesenia MsZ č. 9/2008 na 31.12. 2011. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 130/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok  č. 1 k VZN č. 5/2011 
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác podľa  
návrhu. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 131/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 4/2011 o určení školských obvodov pre základné školy v Kežmarku. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 132/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší poskytnutie dotácie na rok 2011 pre MFK 
Kežmarok schválenej uznesením MsZ č.23/2011 zo dňa 3.2.2011 vo výške 6 000,- € 
a priznáva dotáciu v tej istej výške  1. Mestskému futbalovému klubu Kežmarok 
v zmysle  VZN č. 1/2010.  
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 133/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie  mesta 
Kežmarok  č. 11/2011, ktorým sa  v súlade § 18 odst. 2  zák. č.  131/2010 Z.z. o 
pohrebníctve schvaľuje  „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste Kežmarok“ 
vypracovaný Technickými službami s.r.o., Poľná 1, Kežmarok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 134/2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so  začatím  procesu obstarania zmeny  



Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok  na  náklady žiadateľov. 
Spracovaná zmena územného plánu bude predstavovať zmenu priestorového 
usporiadania  územia s  rešpektovaním funkčného využitia územia navrhovaného ÚPN 
CMZ v danej lokalite. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 135/2011 
 
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 – Výstavba krematória v Kežmarku  , žiadateľ Jozef Galica, Slavkovská 
2408/44, Kežmarok  

 
II.         berie na vedomie  
 

II.1  správu o prerokovaní návrhu  návrh  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –  
        Výstavba krematória v Kežmarku  
II.2  schválený návrh  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v  
        Kežmarku 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 – Výstavba  
        krematória v Kežmarku - Krajským   stavebným úradom v Prešove, ako  
        príslušným orgánom územného plánovania  
 

II. súhlasí  
 

III.1  s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
         prerokovania  návrhu Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba  
         krematória v Kežmarku 
 
      IV .     schvaľuje  
 
IV.1  návrh  Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –  Výstavba krematória v  
         Kežmarku 
 
IV.2 Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č. 9/2011 zo dňa 30. 6. 2011,  
         ktorým  sa  vyhlasuje záväzná časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok –  
         Výstavba krematória v Kežmarku  

 



V.        ukladá  
 

V.1  zverejniť záväznú časť Zmeny Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba  
        krematória v Kežmarku vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým  spôsobom  
        po dobu 30 dní  a doručením  dotknutým  orgánom  

                                        
 Zodpovedný :                                                                                                                                                                                                                     

Ing. Eva Kelbelová  
 
V.2  vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmeny Územného  
        plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku a doručiť MDVARR SR 
 

                                                                                                              Zodpovedný :   
                                                                                            Ing. Eva Kelbelová 

 
 
V.3  Zmenu Územného plánu obce Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku 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        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 136/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového 
bytu č. 9 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  Márii Švejnohovej, bytom 
Kežmarok, Baštová 18, na dobu neurčitú.    
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 137/2011 
 
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 novopostavených nájomných bytov na ul. 
Lanškrounská 3, Košická 11 a 13 v Kežmarku nájomcom : Milena  Eccles, Jana 
Zummerová, Martin Kruľ, Maroš Garba, Jana Pavličková, Viera Mlaková, Miriam 
Muchová, Iveta Lauffová, Emília Vasičáková, Peter Zmaržlák, Jana Glevaňáková, Iveta 
Vojtičková, Anna Galliková, Barbora Lojanová, Martina Szucsová, Ján Fábry, Michal 
Toporcer, Dávid Sabol, Miroslav Kiska, Marek Kaprál, Mária Žembová, Viera 
Macková, Alena Petrenková, Michaela Bartková, Branislav Dravecký, Alena Ježíková, 
Mária Žembová, Zlatica Rusnáková  je prípadom hodným osobitného zreteľa   z dôvodu 
ich nevyhovujúcej súčasnej bytovej situácie 
 
b) s c h v a ľ u j e 
 
uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov na ulici Lanškrounská 3, Košická 11 a 13 so 
žiadateľmi :  

 
1.  Jana Zummerová   K. Kuzmányho 19   2 izbový 
2.  Martin Kruľ s manželkou Petržalská 15    3 izbový 
3.  Maroš Garba s manželkou Poľná 25    3 izbový 
4.  Jana Pavličková s manželom Záhradná 1    3 izbový 
5.  Milena  Eccles    Záhradná 5    2 izbový 
6.  Viera Mlaková s manželom Lanškrounská 11   3 izbový 
7.  Miriam Muchová   Obrancov mieru 11   3 izbový 
8.  Iveta Lauffová s manželom Gen. Štefánika 18   3 izbový 
9.  Emília Vasičáková  Gen. Štefánika 14   3 izbový 
10. Peter Zmaržlák s manželkou K. Kuzmányho 25   3 izbový 
11. Jana Glevaňáková s manželom Továrenská 26   3 izbový 
12. Iveta Vojtičková s manželom Košická 12    3 izbový 
13. Anna Galliková  s manželom Obrancov mieru 1   3 izbový 
14. Barbora Lojanová s manželom Lanškrounská 22   3 izbový 
15. Martina Szucsová  Dr. Alexandra 22   3 izbový 
16. Ján Fábry s manželkou  Levočská 8    3 izbový 
17. Michal Toporcer s manželkou Záhradná 7    3 izbový 
18. Dávid Sabol s manželkou  Weilburská 7   3 izbový 
19. Miroslav Kiska s manželkou Košická 10    3 izbový 
20. Marek Kaprál s manželkou Lanškrounská 21   3 izbový 
21. Viera Macková        3 izbový 
22. Alena Petrenková       2 izbový 
23. Michaela Bartková s manželom     2 izbový 
24.  Branislav Dravecký s manželkou     2 izbový 
25. Alena Ježíková        3 izbový 
 



menovaným na dobu troch rokov. 
 
 
26. Mária Žembová     Záhradná 9       3 izbový  BB 
27. Zlatica Rusnáková            Podtatranská 30, Ľubica  3 izbový  BB 
 
menovaným na dobu jedného roka. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 138/2011 
 
 
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. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľovi Valérii Gáborovej, trvale bytom  Mesto Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia jej bytovej situácie 
 
b) s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 9, Gen. Štefánika 14, Kežmarok so 
žiadateľkou Valériou Gáborovou, trvale bytom  mesto Kežmarok na dobu deväť 
mesiacov. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 139/2011 
 
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. 19 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľovi Lenke Stančekovej, trvale bytom Továrenská 8, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia jej vážnej rodinnej a bytovej 
situácie 
 
 



b) s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 19, Gen. Štefánika 14, Kežmarok so 
žiadateľkou Lenkou Stančekovou, trvale bytom Továrenská 8, Kežmarok na dobu  
jedného roka. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 140/2011 
 
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. 25 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
žiadateľovi Monike Haluškovej, bytom Karola Kuzmányho 17, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia jej bytovej situácie 
 
b) s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 25, Gen. Štefánika 14, Kežmarok so 
žiadateľkou Monikou Haluškovou, trvale bytom Karola Kuzmányho 17  Kežmarok na 
dobu  jedného roka. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 141/2011 
 
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. 24 na ul. Košická 10 v Kežmarku žiadateľovi 
Ing. Kataríne Brejčákovej, bytom Hlavné námestie 90, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia jej bytovej situácie 
 
b)s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 24, Košická 10, Kežmarok so žiadateľkou 
Ing. Katarínou Brejčákovou, bytom Hlavné námestie 90  Kežmarok na dobu  troch 
rokov. 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 142/2011 
 
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. 11 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku 
žiadateľovi Milanovi Kovalčíkovi, trvale bytom Haligovce 13 je prípadom hodným 
osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia  bytovej situácie 
b) s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 11, Weilburská 7, Kežmarok so žiadateľom 
Milanom Kovalčíkom, trvale bytom Haligovce 13 na dobu  troch rokov. 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 143/2011 
 
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. 8 na ul. Košická 12 v Kežmarku žiadateľke 
Lívii Garstkovej, trvale bytom Košická 12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa  z dôvodu potreby vyriešenia  bytovej situácie 
 
b) s c h v a ľ u j e 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 8, Košická 12, Kežmarok so žiadateľkou 
Líviou Garstkovou, trvale bytom Košická 12, Kežmarok na dobu  jedného roka. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 144/2011 
 
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 bytu na ul. Gen. Štefánika 14 



v Kežmarku s nájomcom Renátou Malikovou  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 bytu na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku 
s nájomcom Renátou Malikovou o 1 rok.  
Predĺženie doby nájmu nájomcovi  Zuzane Felongovej vzhľadom  k nedoplatku na 
nájomnom neschvaľuje.  
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 145/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  s c h v a ľ u j e zmenu doby nájmu s nájomcami: 
 
1.  Peter Fedorek  s manželkou , Košická 1, byt č.1,   
2.  Peter Kaščák , Košická 5, byt č. 1 
3.  Margita Laufiková , Košická 7, byt č. 1 
4.  Júlia Trajčíková, Weilburská 5, byt č. 1  
 
z pôvodných 3 rokov na 10 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy vzhľadom k 
tomu, že nájomcami uvedených bytov sú osoby so zdravotným postihnutím uvedeným 
v prílohe č. 2 zákona 443/2010. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 146/2011 
 
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. 7 na ul. Košická 12 v Kežmarku žiadateľke 
Sandre Jankurovej, trvale bytom Garbiarska 7, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu potreby vyriešenia bytovej situácie 
 
b) schvaľuje 
uzavretie nájomnej zmluvy o nájme bytu č. 7, Košická 12, Kežmarok so žiadateľkou 
Sandrou Jankurovou, trvale bytom Garbiarska 7, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 147/2011 
 
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- časť  
z parcely KN-E 6641/2 o výmere 64 m2 a časť parcely KN-E 1200 o výmere 112 m2 k.ú. 
Kežmarok  do vlastníctva  Anny Zubalovej, bytom ul. Gen. Svobodu 3, Ľubica  je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o časť parciel priľahlých 
k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a svojím využitím tvorí nedeliteľný celok  
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj  pozemku – novovytvorenej   parcely   KN-C 3298/99,   TTP  o výmere 176  m2 
( vytvorenej z parcely KN-E  6641/2 diel „3“ o výmere 64 m2 a z parcely KN-E 1200 diel 
„4“ o výmere 112 m2 )  podľa geometrického plánu  12/2011 k.ú. Kežmarok  pre  Annu 
Zubalovú, ul. Gen. Svobodu 3, Ľubica za cenu  3,76 €/m2.  
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 148/2011 
 
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 pozemku časť parcely KN-C 66/1 – zastavaná plocha 
o výmere 70 m2, k.ú. Kežmarok pre Mgr. Veroniku Jurdíkovú, bytom Baštová 18/A, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu, ktorý si všetky svoje povinnosti voči prenajímateľovi plní 
 
b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu pozemku – časti parcely KN-C 66/1 o výmere 70 m2 – k.ú. 
Kežmarok pre Mgr. Veroniku Jurdíkovú, bytom Baštová 18/A, Kežmarok, na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace formou vecného plnenia, t.j. starostlivosť 
a údržba prenajatej časti pozemku, jeho čistota a taktiež starostlivosť o verejnú zeleň na 
uvedenom pozemku. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 149/2011 
 
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 pozemkov, užívaných v k.ú. Huncovce, k.ú. Malý 
Slavkov, k.ú. Mlynčeky, k.ú. Kežmarok, k.ú. Stráne pod Tatrami pre Poľnohospodárske 
družstvo podielnikov, Kežmarok, IČO 00 199 702 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si voči prenajímateľovi plní svoje 
povinnosti 
 
b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu pozemkov užívaných v k.ú. Huncovce, k.ú. Malý Slavkov, k.ú. 
Mlynčeky, k.ú. Kežmarok, k.ú. Stráne pod Tatrami pre Poľnohospodárske družstvo 
podielnikov, Kežmarok, IČO 00 199 702, na dobu neurčitú  s trojmesačnou výpovednou 
lehotou, za cenu: orná pôda – 7,63 €/ha/rok, ZP – zastavaná objektmi – 0,03 €/m2/rok, 
TTP, OP, les. pozemky, vodná plocha, ZP – nezastavaná objektmi 4,19 €/ha/rok 
s možnosťou zvýšiť  nájom počas doby nájmu o infláciu. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 150/2011 
 
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 pozemku KN-C 3587/7 – zastavaná plocha o výmere 
119 m2 k.ú. Kežmarok pre Evu Maňasovú, Františka Sýkoru, Ľuboša Kredatusa, Evu 
Biedovú, bytom Pradiareň 28, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o dlhodobých nájomcoch, ktorí si plnia voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti 
 
 
b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu pozemku KN-C 3587/7 – zastavaná plocha o výmere 119 m2 k.ú. 
Kežmarok, ktorý je užívaný ako záhrada pre: 

- Eva Maňasová – bytom Pradiareň 28, Kežmarok 
- František Sýkora – bytom Pradiareň 28, Kežmarok 
- Ľuboš Kredatus – bytom Pradiareň 28, Kežmarok 
- Eva Biedová – bytom Pradiareň 28, Kežmarok 

 



každému v podiele ¼ k celku na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace za cenu 
0,113 €/m2/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 151/2011 
 
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 časti pozemku p.č. KN-C 668/2, ostatná plocha 
o výmere 11,5 m2 k.ú. Kežmarok pre firmu ROSSE, Hraničná č. 4, Poprad, IČO 
36473472 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu rozšírenia priestoru 
predajne, ktorej vlastníkom je žiadateľ 
 
b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu časti pozemku KN-C 668/2 – ostatná plocha o výmere 11,5 m2, k.ú. 
Kežmarok z dôvodu rozšírenia priestoru predajne pre firmu ROSSE, Hraničná č. 4, 
Poprad,   IČO  36473 472  na  dobu neurčitú  s výpovednou  lehotou  3  mesiace  za  cenu  
7,0 €/m2/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 152/2011 
 
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 časti pozemku  KN-C  3342/2 -  ostatná plocha 
o výmere 28 m2 k.ú. Kežmarok pre Martina Špitku, Kamenná baňa 44, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si 
plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti 
 
b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu časti pozemku KN-C 3342/2 – ostatná plocha o výmere 28 m2, k.ú. 
Kežmarok, ktorý je užívaný ako záhrada pre Martina Špitku, bytom Kamenná baňa 44, 
Kežmarok na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 0,29 €/m2/rok. 
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 153/2011 
 
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 časti pozemku  p.č. KN-C 1113/1, ost. pl. k.ú. 
Kežmarok o výmere 12 m2, pod dreveným stánkom na Huncovskej ulici pre Evu 
Sýkorovú, Michalská 38, Markušovce, IČO 45 846 243 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou, ktorej 
vlastníkom je žiadateľ 
 
b) schvaľuje 
prenájom časti pozemku p. č. KN-C 1113/1 ost. pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod 
dreveným stánkom pre Evu Sýkorovú, Michalská 38, Markušovce, IČO 45 846 24, na 
dobu  neurčitú  s trojmesačnou  výpovednou  lehotou,  za  cenu  278,76 €/rok  
(23, 23 €/mesiac). 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 154/2011 
 
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 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 Nikolu Kavaschovú, Obrancov mieru 1, Kežmarok, IČO 43 640 001 je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod 
dočasnou drevenou stavbou, ktorej vlastníkom je žiadateľ 
 
b) schvaľuje 
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 Nikolu 
Kavaschovú, Obrancov mieru 1, Kežmarok, IČO 43 640 001, na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za cenu 278,76 €/rok (23,23 €/mesiac). 
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 155/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku p.č. KN-C 803/4, ost. pl. k.ú. 
Kežmarok o výmere 12 m2, pod dreveným stánkom na sídl. JUH pre Evu Lenártovú, 
Karola Kuzmányho 11, Kežmarok, IČO 43 654 151 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o prenájom pozemku pod dočasnou drevenou stavbou, ktorej 
vlastníkom je žiadateľ 
 
b) schvaľuje 
prenájom časti pozemku p. č. KN-C 803/4 ost. pl. k.ú. Kežmarok o výmere 12 m2, pod 
dreveným stánkom pre Evu Lenártovú, Karola Kuzmányho 11, Kežmarok, IČO 
43 654 151, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za cenu 238,92 €/rok  
(19,91 €/mesiac). 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 156/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom časti parcely KN-C 2980 –záhrada o výmere 193 m2, 
k.ú. Kežmarok pre Michaelu Hudákovú, bytom Levočská 4, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o právneho nástupcu bývalého nájomcu, 
ktorý si plnil voči prenajímateľovi všetky povinnosti 
 
b) schvaľuje  
prenájom pozemku – časti parcely KN-C 2980 – záhrada o výmere 193 m2, k.ú. 
Kežmarok pre Michaelu Hudákovú, bytom Levočská 4, Kežmarok na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 0,26 €/m2/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 157/2011 
 
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 časti nehnuteľností – pozemkov pod reklamnými 
zariadeniami o rozmeroch 510 x 240 cm na parcele KN-C 1944, KN-C 2660/1, KN-C 
6624/1, KN–C 2660/1 k.ú. Kežmarok,  na ktorých sú umiestnené reklamné zariadenia 
pre spoločnosť ISPA s.r.o., pobočka Košice, Jantárová 30, 040 01  Košice, IČO 31328717 
je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý 
si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti 
 
b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu časti pozemkov na osadenie reklamných tabúľ o rozmere 510 cm x 
240 cm v lokalitách: 
 
ul. Michalská   KN-C 1944  k.ú. Kežmarok  
ul. Trhovište   KN-C 2660/1  k.ú. Kežmarok 
ul. Huncovská   KN-E 6624/1  k.ú. Kežmarok 
ul. Jakuba Kraya   KN-C 2660/1  k.ú. Kežmarok 
 
pre spoločnosť ISPA s.r.o., pobočka Košice, Jantárová 30, 040 01  Košice, na dobu 
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu 995,80 €/rok.  
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 158/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) rozhoduje  
v zmysle § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že prenájom časti plochy oplotenia mestských 
cintorínov na umiestnenie dvoch informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m za 
účelom prezentácie vlastnej výrobnej činnosti – kamenárske práce a kontaktu na firmu 
pre Jozefa Galicu, Slavkovská 3305, Kežmarok, IČO  17 279 020) je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, nakoľko je to dlhodobý nájomca, povinnosti nájomcu si plní a nemá 
nedoplatky 
 
 
 



b) schvaľuje 
predĺženie prenájmu časti plochy oplotenia mestských cintorínov na umiestnenie dvoch 
informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m za účelom prezentácie vlastnej výrobnej 
činnosti – kamenárske práce a kontaktu na firmu pre Jozefa Galicu, Slavkovská 3305, 
Kežmarok ( IČO 17 279 020), na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mesiac, za cenu 
60 €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2011 
 
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 časti plochy oplotenia mestských 
cintorínov na umiestnenie dvoch informačných tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  
účelom prezentácie vlastnej výrobnej činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu 
pre Jozefa Markočiho, Záhradná 1312/7, Kežmarok, IČO 17286239 je prípadom 
hodným  osobitného zreteľa, nakoľko je to dlhodobý nájomca, povinnosti nájomcu si 
plní a  nemá nedoplatky 
 

b) s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti plochy oplotenia mestských cintorínov, na umiestnenie dvoch 
informačných  tabúľ o rozmeroch 0,5 m x 1 m  za  účelom prezentácie vlastnej výrobnej 
činnosti - kamenárske práce a kontaktu na firmu, pre Jozefa Markočiho, Záhradná 
1312/7, Kežmarok, IČO 17286239, na dobu neurčitú s  výpovednou lehotou 1 mesiac , za 
cenu 60 €/rok.   
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 160/2011 
 
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 časti  oplotenia futbalového 
štadióna v Kežmarku na ul. Trhovište a to dvoch kruhových výrezov pre MÚZEUM v 



Kežmarku, Hradné námestie č. 42 Kežmarok, IČO 37781227, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa 
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti  oplotenia futbalového štadióna v Kežmarku na ul. Trhovište a to dvoch 
kruhových výrezov, za účelom uverejňovania informácií a oznamov  týkajúcich  sa  
Múzea v Kežmarku  pre MÚZEUM v Kežmarku, Hradné námestie č. 42 Kežmarok, 
IČO 37781227, na dobu neurčitú  s  výpovednou lehotou 1 mesiac,  za cenu 50 €/ks/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 161/2011 
 
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 – garáže na ul. 
Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre Kežmarskú televíziu rEhit, s.r.o. Oto Vojtičko, 
Hlavné námestie 76, Kežmarok  ( IČO 36 504 246) je  prípadom hodným osobitného 
zreteľa  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  prenajímateľovi  
všetky povinnosti 

 

b) s c h v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu  nebytového priestoru  - garáže na ul. Hviezdoslavova 27 v 
Kežmarku pre Kežmarskú televíziu rEhit, s.r.o. Oto Vojtičko, Hlavné námestie 76, 
Kežmarok  ( IČO  36 504 246)  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za 
cenu  102,24 €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 162/2011 
 
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 – garáže na ul. Hviezdoslavova 
27 v Kežmarku pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ( IČO 



36 631 124 ) je  prípadom hodným osobitného zreteľa  z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu, ktorý si plní voči  prenajímateľovi  všetky povinnosti 

 

b) s c h v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru  - garáže na ul. Hviezdoslavova 27 v 
Kežmarku pre Slovenskú poštu a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica ( IČO 
36 631 124 )  na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu  557,66  €/rok. 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 163/2011 
 
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 – garáže na ul. Gen. Štefánika 
23 – 25  v Kežmarku pre Ľuboša Šajbena, ul. Gen. Štefánika 27, Kežmarok je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  
prenajímateľovi  všetky povinnosti   
b) s c h v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu  nebytového priestoru  - garáže na ul. Gen. Štefánika 23 – 25, v 
Kežmarku pre Ľuboša Šajbena, ul. Gen. Štefánika 27, Kežmarok   na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu  123, 42  €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 164/2011 
 
 

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 – garáže na ul. Gen. Štefánika 
23 – 25  v Kežmarku pre MVDr. Jozefa Schwartza, bytom Južná 7, Kežmarok  je  
prípadom hodným osobitného zreteľa  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si 
plní voči  prenajímateľovi  všetky povinnosti 



 

b) s c h v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu  nebytového priestoru  - garáže na ul. Gen. Štefánika 23 – 25 v 
Kežmarku pre MVDr. Jozefa Schwartza, bytom Južná 7, Kežmarok  na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu  235,35  €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 165/2011 
 
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 – garáže č.4  na ul. Vyšný 
mlyn   v Kežmarku pre Jána Anovčina, Lanškrounská 22, Kežmarok  je  prípadom 
hodným osobitného zreteľa  z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči  
prenajímateľovi  všetky povinnosti  

 

b) s c h v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru  - garáže č.4  na ul. Vyšný mlyn  v Kežmarku 
pre Jána Anovčina, Lanškrounská 22, Kežmarok na dobu neurčitú s výpovednou 
lehotou 3 mesiace,  za cenu  169,32  €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2011 
 
 
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 výpožička nebytového  priestoru v  objekte bývalých kasárni 
na ul. Michalská v Kežmarku pre Klub priateľov Magury, Michalská 18,  Kežmarok      
(  IČO 37797 476 )  je  prípadom hodným osobitného zreteľa,  nakoľko ide o občianske 
združenie na podporu FS Magura, DFS Maguráčik a FS Magurák, ktoré reprezentujú 
mesto Kežmarok 



b)  s ch v a ľ u j e 
výpožičku nebytových priestorov v objekte bývalých kasárni – miestnosť knižnice,  ul. 
Michalská, Kežmarok pre Klub priateľov Magury, Michalská 18,  Kežmarok  ( IČO 
37797 476 )  na dobu neurčitú.   

 

 

Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 167/2011 
  
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 na Kostolnom 
námestí 12 v Kežmarku o výmere 52,25 m2 pre Silviu Pristačovú, bytom Baštová 22, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nájomca bude 
vykonávať komplexné služby pre sluchovo postihnutých občanov 
 

b) s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru v objekte na Kostolnom námestí 12 v Kežmarku 
o výmere 52,25 m2 pre Silviu Pristačovú,  bytom Baštová 22, Kežmarok , na dobu 
neurčitú, za cenu 1 166,29  €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2011 
 
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 poschodí, o výmere 40,04 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 doterajšie povinnosti nájomcu si voči prenajímateľovi  
plní 
 



b) s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytového priestoru v objekte polikliniky Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, 
na poschodí, o výmere 40,04 m2 pre MUDr. Karin Slameňovú, Neštátna USG 
ambulancia, Hviezdoslavova č. 27, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu      
896,92  €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2011 

 
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 
Hviezdoslavova č.27, Kežmarok o výmere 48,26 m2 pre spoločnosť ARCHIMEDICA 
s.r.o. so sídlom Toporcerova 15, Kežmarok  ( IČO 46 180 222 )  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o spoločnosť, ktorej je predošlý nájomca MUDr. 
Alžbeta Tokárová  spolu konateľom spoločnosti 
  
b) s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytového priestoru v objekte Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre 
spoločnosť ARCHIMEDICA s.r.o. so sídlom Toporcerova 15, Kežmarok ( IČO 
46 180 222 ) na dobu neurčitú,  za cenu  1059,92  €/rok.  

 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 170/2011 

 
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 na Hlavnom námestí 52 
v Kežmarku  pre firmu Gurlex s.r.o. Prešovská č.8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 
31731228   je  prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o dlhodobého 
nájomcu, ktorý si plní voči  prenajímateľovi  všetky povinnosti  
 



b) s c h v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru  - Hlavné námestie  č. 52, Kežmarok  pre 
firmu Gurlex s.r.o. Prešovská č. 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731228  na dobu 
neurčitú,  za cenu 2 945,30 €/rok . 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2011 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) rozhoduje  
v zmysle § 9a ods. 9 písm.  c) zákona 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 futbalového štadióna Š 2, 
pozemku KN-C 665/2, 665/1, 666,  nebytových priestorov  v objekte súp. č. 990, Š l 
pozemku KN-C 2660/4, 2660/1, nebytových priestorov v objekte č. 860 k.ú. Kežmarok 
pre Mestský športový klub 1895  v Kežmarku IČO: 42083478  a 1. Mestský futbalový 
klub v Kežmarku, IČO: 42231001 je prípad  hodný osobitného zreteľa 
 
b) schvaľuje  
 
prenájom časti futbalového štadióna Š 1 - futbalové ihrisko – Trhovište 2, Kežmarok,  
nebytové priestory - šatne č. 2 v objekte súp. č. 860, na pozemku KN-C 2660/4, 
zastavaná plocha, atletickú dráhu, trávnatú plochu, doskočište pre skoky do diaľky   pre 
Mestský športový klub 1895 v Kežmarku, IČO: 42083478, pre účely atletiky , bezplatne 
na dobu neurčitú v rozsahu podľa dohodnutého mesačného programu – rozpisu hodín  
 
 
prenájom časti futbalového štadiónu Š 1 - futbalové ihrisko – Trhovište 2, Kežmarok,  
a Š 2 – futbalové ihrisko, Tvarožianska ul., Kežmarok,  nebytové priestory  o objekte     
s. č. 860, pozemkov  KN-C 2660/4, 2660/1  a s. č. 990 a pozemkov KN-C 665/2, 665/1, 
666,  :  
 
Š l : a./ prízemie : miestnosti č.1 šatňa pre fut. trénerov  , č.3 šatňa pre mladší dorast  č.4 
– práčovňa, č.6 šatňa mladších žiakov, č.7 sklad, č.8 sklad, č.9 šatňa A – mužstva č.10 
šatňa starší dorast, spoločné priestory – sprcha a WC č. 11 šatňa starší žiaci, č.12 šatňa 
pre hostí,  
         b./ I .poschodie : miestnosti  č. 15 rozhlas, č.18 šatňa rozhodcov , č.19 sprcha pre 
rozhodcov, č.20 predsieň, sociálne priestory, kancelária č.21, kancelária č.22  
 
prístavba : miestnosť č.23 predsieň, č.29 WC,  č.30 č.36, chodba, miestnosť č.38, č.39 
WC a sprchy, č. 
 



Š 2 : č.1 šatňa domácich hráčov, č.2 šatňa pre hostí, č.3 šatňa pre rozhodcov  
 
pre  1. Mestský futbalový klub v Kežmarku, IČO: 42231001,   bezplatne na dobu 
neurčitú v rozsahu podľa dohodnutého mesačného programu – rozpisu tréningových  
hodín a zápasov. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 172/2011 

 
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 
Bardejovská 9 v Kežmarku, na prízemí, pre Slavomíra Jančiho – POTRAVINY 
GLOBE – Bardejovská 9, Kežmarok,  IČO 41 768 094 je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu,  že ide o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu 
 
b) s ch v a ľ u j e   
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v polyfunkčnom objekte Bardejovská 9, 
v Kežmarku, na prízemí, pre Slavomíra Jančiho – POTRAVINY GLOBE – 
Bardejovská 9, Kežmarok,  IČO 41 768 094  na dobu neurčitú, za cenu  797,19 €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 173/2011 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje ukončenie nájmu nebytových priestorov  
o výmere  313,87 m2 v objekte  čs. 253, Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, BIORTG 
Kežmarok s.r.o., Červenej armády 25,  Martin,  IČO 36 480 045  ku dňu 30.06.2011.  
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2011 
 
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 výpožička nebytových priestorov v objekte 
čs. 253, Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na dobu neurčitú, pre  Nemocnicu Dr. V. 
Alexandra v Kežmarku n. o.,  IČO 37886436, podľa nasledovného zoznamu je prípadom 
hodným osobitého zreteľa 

 
 
b) s ch v a ľ u j e 
výpožičku nebytových priestorov v objekte čs. 253, Hviezdoslavova č.27 v Kežmarku, na 
dobu neurčitú, pre  Nemocnicu Dr. V. Alexandra v Kežmarku n. o.,  IČO 37886436, 
podľa nasledovného zoznamu, na dobu neurčitú 
 

Č.miestnosti Popis Plocha v m2  
1,03 Šatňa  6,0     
1.30 ambulancia 32,90  
1,31 šatňa  1,95  
1,32 - „ -  1,87  
1,33             ambulancia  5,48  
1,35 - „ -  12,40  
1,36 - „ -  33,70  
1,37  Soc.zariadenie  2,60  
1,38 šatňa  2,02  
1,39 - „ -   2,25  
1,40 ambulancia  5,76  
1.41 skladovanie  8,76  
1,42 šatňa 15,00  
1,43 Ambulancia  15,20  
1.44 - „ -    8,62  
1.45 šatňa  7,61  
1.34 SP-podiel schody 51,47  

Spolu :  m2  213,59    
     

 
 
   
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2011 
 
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 nehnuteľností - pozemkov pod billboardom na 
parcele KN-E 5219/1 a KN-C 3152  - k.ú. Kežmarok a 7 stĺpov verejného osvetlenia, na 
ktorých má spoločnosť umiestnené informačno–navigačné tabule pre spoločnosť 
TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL, s.r.o.   /  ďalej len TGI /, Hlavné námestie 12, 
Kežmarok, IČO 31 648 835 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 pozemkov a stĺpov VO  na osadenie informačných tabúľ 
o rozmere 800 mm x 1200 mm v lokalitách: 

 
- ul. Michalská, pod železničnou stanicou, čitateľná v smere od Sp. Belej, 

umiestnená na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej tabule Tatrabanky 
- ul. J. Kraya, vedľa červeného ev. kostola, čitateľná v smere od Sp. Belej a PP, 

umiestnená na stĺpe VO, nad jestvujúcou tabulou Tatrabanky 
- v križovatke  ul. J. Kraya a ul. Hviezdoslavova, oproti hudobnej škole, čitateľná 

v smere od Ľubice, umiestnená na stĺpe VO, nad jestvujúcou tabulou  
Tatrabanky 

- informačná tabuľa na samostatnej stojke na pozemku p.č. KN-C 3152, k.ú. 
Kežmarok v zeleni, ul. Huncovská, smer od PP, oproti nemocnici KK  

- ul. J. Kraya, vedľa FŠ, čitateľná od Ľubice, umiestnená na stĺpe VO, vedľa 
jestvujúcej tabule VÚB . 

- ul. Toporcerova, vedľa  Zlatého Bažantu, čítatelná v smere od Sp. Belej, 
umiestnená na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej tabule VÚB . 

- ul. Toporcerova, pri zastávke MHD, smer od Sp. Belej, umiestnená na stĺpe VO, 
nad jestvujúcou tabulou  Tatrabanky 

 
 
predĺženie prenájmu  časti pozemku  p.č. KN-E 5219/1, trvale trávnaté plochy, k. ú. 
Kežmarok  na osadenie reklamno-informačnej tabule o rozmere 2,4 m x 5,10 m, vedľa 
štátnej cesty v smere od Popradu vpravo v zeleni,  v meste Kežmarok (intravilán), pre 
firmu TGI s.r.o. Hlavné námestie č. 12, Kežmarok, IČO 31648835,  na dobu neurčitú 
s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu 664,- €/rok. 
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 176/2011 
 
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 nehnuteľnosti – pozemku - parc. č. KN-E 
6612/2 , ost. plocha, k. ú. Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke 
na  ul. Nižná brána, Kežmarok  za  účelom označenia  prevádzky + smeru prevádzky   
„Lekáreň 17, s.r.o., Garbiarska 19, Kežmarok pre „ DOMOV ZDRAVIA – Lekáreň 17, 
s.r.o.,  so sídlom, Znievska 13, Bratislava – prevádzka : Garbiarska 19, Kežmarok,  IČO 
438 678   je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu , že prevádzka lekárne   je 
predmetom podnikania žiadateľa 
 
 b) s ch v a ľ u j e  
prenájom  časti nehnuteľností – pozemku -  parc. č. KN-E 6612/2 , ost. plocha, k. ú. 
Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Nižná brána, 
Kežmarok  za  účelom označenia  prevádzky + smeru prevádzky   „Lekáreň 17, s.r.o., 
Garbiarska 19, Kežmarok  pre „ DOMOV ZDRAVIA – Lekáreň 17, s.r.o.,  so sídlom, 
Znievska 13, Bratislava – prevádzka : Garbiarska 19, Kežmarok,  IČO 438 678   na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu 40,- €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 177/2011 
 
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 stĺpov VO, na ktorých bude mať spoločnosť 
umiestnené informačné  tabule o veľkosti  80 x 120 cm  na parcele KN-E 6697/2 , KN-E  
516/1, KN-C 3124,  KN-C 640, KN-E 1064, KN-C 3142, - k.ú. Kežmarok pre Ivana 
Zelenaya – DUO CREATIVE, Podzámska 20, Hlohovec,  IČO 35 106 182, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa  
 
b) s ch v a ľ u j e 
prenájom časti pozemkov  na osadenie informačných  tabúľ o rozmere 80  x 120 cm 
lokalitách: 
 
ul. Nad traťou              -   KN-E 6697/2   -    k.ú.  Kežmarok,  
ul. J.Kraya        -   KN-E  516/1    -    k.ú.  Kežmarok ,  
ul. J.Kraya         -   KN-C 3124     -     k.ú.  Kežmarok,   



ul. GenŠtefánika   -   KN-C 640       -     k.ú.  Kežmarok ,  
ul. Gen.Štefánika         -   KN-E 1064      -     k.ú.  Kežmarok,  
ul. Hviezdoslavova      -   KN-C 3142      -     k.ú. Kežmarok, 
 
pre Ivana Zelenaya – DUO CREATIVE, Podzámska 20, Hlohovec,  IČO 35 106 182  na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu  497,88 €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 178/2011 
 
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 nehnuteľnosti – pozemku - parc. č. KN-E 
6641/1 , ost. plocha, k. ú. Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke 
na  ul. Štúrovej za  účelom označenia  prevádzky požičovne náradia a omietacej 
techniky + smeru prevádzky   „ TATRY PARTNER „  pre Miroslava  Špitku -  TATRY 
PARTNER, Štúrova 40, Kežmarok, IČO 37 239 244  je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu , že prevádzka požičovne  je predmetom podnikania žiadateľa 
 
  
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom  časti nehnuteľností – pozemku -  parc. č. KN-E 6641/1 , ost. plocha, k. ú. 
Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Štúrovej za  účelom 
označenia  prevádzky požičovne náradia a omietacej techniky + smeru prevádzky 
„TATRY PARTNER „  pre Miroslava  Špitku -  TATRY PARTNER, Štúrova 40, 
Kežmarok,  IČO 37 239 244 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu 
66,- €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 179/2011 
 
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 nehnuteľnosti – pozemku - parc. č. KN-E 



6576/3 , ost. plocha, k. ú. Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke 
na  ul. Štúrovej za  účelom udania  smeru k prevádzke „ Kaderníctvo u Hanky „ pre 
Annu Krzysikovú  - KADERNÍCTVO U HANKY , Janka Jesenského 31, Kežmarok, 
IČO 30 318 220, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu , že prevádzka 
kaderníctva je predmetom podnikania žiadateľa 
 
 b) s ch v a ľ u j e  
prenájom  časti nehnuteľností – pozemku -  parc. č. KN-E 6576/3 , ost. plocha, k. ú. 
Kežmarok - pod informačnou tabuľou na samostatnej stojke na  ul. Štúrovej za  účelom 
udania  smeru k prevádzke „ Kaderníctvo u Hanky „ pre Annu Krzysikovú  - 
KADERNÍCTVO U HANKY , Janka Jesenského 31, Kežmarok, IČO 30 318 220, na 
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,  za cenu 25,- €/rok. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 180/2011 
 
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 objektu „Terénna stanica Pokrivník“ v lokalite 
Kežmarské Žľaby, k.ú. Tatranská Lomnica na p.č. KN-C 6556/1, Vysoké Tatry 
zapísaného na LV 346 na mesto Kežmarok,  je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o nájomcu  ktorý spravuje lesný majetok mesta Kežmarok v k.ú. 
Tatranská Lomnica v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.111/2011 zo dňa 
14.04.2011 na základe platnej nájomnej zmluvy č. 67/2011/OM zo dňa 15.04.2011. 
 
b) s ch v a ľ u j e 
 
bezplatný prenájom objektu „Terénna stanica Pokrivník“ k.ú. Tatranská Lomnica, 
v lokalite Kežmarské Žľaby na pozemku p.č. KN-C 6556/1, Vysoké Tatry, zapísaného 
na LV 346 na mesto Kežmarok za účelom zabezpečovania úloh lesného hospodárstva na 
lesnom majetku mesta Kežmarok v súlade s nájomnou zmluvou č. 67/2011/OM zo dňa 
15.04.2011 a uznesením MsZ v Kežmarku č.111/2011 zo dňa 14.04.2011. 
 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 6. 2011 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 181/2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku  KN-E 557/1 – 
orná pôda o výmere 492 m2-  k.ú. Kežmarok, do majetku mesta Kežmarok z dôvodu 
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou za cenu 6,53 
€/m2  od  Ing. Jarmily Markovičovej, bytom Strelnica 14, Kežmarok  so  zriadením 
vecné bremena v prospech predávajúcej, pre zabezpečenie údržby a prevádzkovania 
žumpy  s následným odstránením na vlastný náklad po výstavbe kanalizácie v uvedenej 
lokalite.. 
 
 
Ing.  Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta           prednosta úradu 
 
 
 


