MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 30. 06. 2011
Číslo spisu: 127/2011/7

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 30. 06. 2011

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

MUDr. Mgr. Jana Víznerová
Ing. Milan Zubal

Ďalší prítomní

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Miroslav Karpiš – vedúci ekonomického odd.
Ing. Eva Kelbelová – poverená vedením odd. ÚP, ŽP a SP
p. Monika Langová- oddelenie majetkovoprávne a správy majetku
Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva
JUDr. Viera Mačáková – vedúca odd. sociálnych vecí
Ing. Milan Slota – náčelník MsP
p. Jozef Knapp – CO
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKS
PaedDr. Zuzana Dučáková – riaditeľka Stacionár „ Korytnačka“
Ing. Jiří Ruml – TS s.r.o., Kežmarok
Bc. Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ, Cintorínska, Kežmarok
Bc. Janka Backárová – riaditeľka MŠ, K. Kuzmányho, Kežmarok
Mgr. Vladimír Janček – riaditeľ STZ
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ, Možiarska, Kežmarok
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ, Hradné námestie, Kežmarok
Ing. Jozef Krok, TS, s.r.o., Kežmarok
PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ CVČ, Kežmarok
Zuzana Purschová – zapisovateľka
Ostatní hostia

Program
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 30.06.2011
4) Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a o výsledku následnej finančnej kontroly
vykonanej v priebehu I. polroka 2011
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok pre obdobie II.
polroka 2011
6) Návrh na úpravu platu primátora mesta Kežmarok
7) Záverečný účet Mesta Kežmarok
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2010
b) Záverečný účet mesta Kežmarok za rok 2010
8) Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za
rok 2010
9) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011
10) Zmena splatnosti finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.
11) Doplnok č. 1 k VZN č.5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
12) Návrh VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o určení školských
obvodov pre základné školy v Kežmarku
13) Návrh poskytnutia dotácie pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok na rok 2011 v zmysle
VZN č. 1/2010
14) VZN č. 11/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste
Kežmarok
15) Zmena Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Areál bývalých kasární –
súhlas na začatie procesu obstaranie zmeny
16) Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku
17) Návrh na pridelenie bytu na ul. Baštová 8, Kežmarok
18) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – objekt CVČ Kežmarok
19) a) Návrh na uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
c) Návrh na zmenu doby nájomných zmlúv
20) Návrh na odpredaj pozemku – Anna Zubalová, Gen. Svobodu 3, Ľubica
21) Návrh na prenájom pozemku – Mgr. Veronika Jurdíková, Baštová 18/A, Kežmarok
22) Návrh na prenájom pozemkov – Poľnohospodárske družstvo podielnikov – Kežmarok
23) Návrh na prenájom pozemku – Maňasová, Sýkora, Kredatus, Biedová
24) Návrh na prenájom pozemku – ROSSE, s.r.o., Poprad
25) Návrh na prenájom pozemku – Martin Špitko, Kamenná baňa, Kežmarok
26) Návrh na prenájom pozemku – Eva Sýkorová, Michalská 38, Markušovce 38
27) Návrh na prenájom pozemku – Nikola Kavaschová, Obrancov mieru 1, Kežmarok
28) Návrh na prenájom pozemku – Eva Lenártová, K. Kuzmányho 11, Kežmarok
29) Návrh na prenájom pozemku – Michaela Hudáková, Levočská 4, Kežmarok
30) Návrh na prenájom pozemku – ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, Bratislava
31) Návrh na prenájom oplotenia mestských cintorínov – Kamenárstvo-Galica, Kežmarok
– Kamenárstvo-Markoči, Kežmarok
32) Návrh na prenájom oplotenia FŠ – Múzeum, Hradné námestie 42, Kežmarok
33) Návrh na prenájom NP – garáž – Kežmarská televízia rEhit, s.r.o., Kežmarok
34) Návrh na prenájom NP – garáž – Slovenská pošta, Banská Bystrica
35) Návrh na prenájom NP – garáž – Ľuboš Šajben, Gen. Štefánika 27, Kežmarok
36) Návrh na prenájom NP – garáž – MVDr. Schwartz Jozef, Južná 7, Kežmarok
37) Návrh na prenájom NP – garáž – Ján Anovčin, Lanškrounská 22, Kežmarok
38) Návrh na prenájom NP – Klub priateľov Magury, Michalská 18, Kežmarok

39) Návrh na prenájom NP – Pristačová, Baštová 22, Kežmarok
40) Návrh na prenájom NP – MUDr. Karin Slameňová, K.Kuzmányho 15, Kežmarok
41) Návrh na prenájom NP – Archimedica, s.r.o., Toporcerova 15, Kežmarok
42) Návrh na prenájom NP – GURLEX, s.r.o., Prešovská 8, Stará Ľubovňa
43) Návrh na prenájom NP FŠ-Mestský športový klub Kežmarok
44) Návrh na prenájom NP – Potraviny GLOBE, Bardejovská 9, Kežmarok
45) Návrh na prenájom NP – Nemocnica Dr. Alexandra, n.o., Huncovská 42, Kežmarok
46) Návrh na prenájom pozemku a stĺpov VO – TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL,
s.r.o., Hlavné námestie 12, Kežmarok
47) Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf. tabule – Lekáreň 17, s.r.o., Garbiarska 19,
Kežmarok
48) Návrh na prenájom stĺpov VO – DUO CREATIVE, s.ro., Partizánska 20, Hlohovec
49) Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf. tabude – Miroslav Špitko, TATRY
PARTNER, Štúrova 40, Kežmarok
50) Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf. tabule – Anna Krzysiková,
KADERNÍCTVO U HANKY, Kežmarok
51) Návrh na prenájom objektu HIT Terénna stanica Pokrivník – Lesy mesta Kežmarok
52) Návrh na odkúpenie pozemku – Ing. Jarmila Markovičová, Strelnica 14, Kežmarok
53) Rôzne
54) Interpelácie
55) Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod privítal
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania.
Navrhol bod č. 18 presunúť za bod č. 5, body č. 21 až 30 prerokovať spolu, body č. 31 až
32 prerokovať spolu, body č. 33 až 45 prerokovať spolu a body č. 46 až 51 prerokovať
spolu.
Upravený program rokovania
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 30.06.2011
4) Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a o výsledku následnej finančnej kontroly
vykonanej v priebehu I. polroka 2011
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok pre obdobie II.
polroka 2011
6) Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti do majetku mesta – objekt CVČ Kežmarok
7) Návrh na úpravu platu primátora mesta Kežmarok
8) Záverečný účet Mesta Kežmarok
a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za rok 2010
b) Záverečný účet mesta Kežmarok za rok 2010
9) Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za
rok 2010
10) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011
11) Zmena splatnosti finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o.

12) Doplnok č. 1 k VZN č.5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
13) Návrh VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o určení školských
obvodov pre základné školy v Kežmarku
14) Návrh poskytnutia dotácie pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok na rok 2011 v zmysle
VZN č. 1/2010
15) VZN č. 11/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste
Kežmarok
16) Zmena Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Areál bývalých kasární –
súhlas na začatie procesu obstaranie zmeny
17) Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku
18) Návrh na pridelenie bytu na ul. Baštová 8, Kežmarok
19) a) Návrh na uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
c) Návrh na zmenu doby nájomných zmlúv
20) Návrh na odpredaj pozemku – Anna Zubalová, Gen. Svobodu 3, Ľubica
21) Návrh na prenájom pozemku – Mgr. Veronika Jurdíková, Baštová 18/A, Kežmarok
22) Návrh na prenájom pozemkov – Poľnohospodárske družstvo podielnikov – Kežmarok
23) Návrh na prenájom pozemku – Maňasová, Sýkora, Kredatus, Biedová
24) Návrh na prenájom pozemku – ROSSE, s.r.o., Poprad
25) Návrh na prenájom pozemku – Martin Špitko, Kamenná baňa, Kežmarok
26) Návrh na prenájom pozemku – Eva Sýkorová, Michalská 38, Markušovce 38
27) Návrh na prenájom pozemku – Nikola Kavaschová, Obrancov mieru 1, Kežmarok
28) Návrh na prenájom pozemku – Eva Lenártová, K. Kuzmányho 11, Kežmarok
29) Návrh na prenájom pozemku – Michaela Hudáková, Levočská 4, Kežmarok
30) Návrh na prenájom pozemku – ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, Bratislava
31) Návrh na prenájom oplotenia mestských cintorínov – Kamenárstvo-Galica, Kežmarok
– Kamenárstvo-Markoči, Kežmarok
32) Návrh na prenájom oplotenia FŠ – Múzeum, Hradné námestie 42, Kežmarok
33) Návrh na prenájom NP – garáž – Kežmarská televízia rEhit, s.r.o., Kežmarok
34) Návrh na prenájom NP – garáž – Slovenská pošta, Banská Bystrica
35) Návrh na prenájom NP – garáž – Ľuboš Šajben, Gen. Štefánika 27, Kežmarok
36) Návrh na prenájom NP – garáž – MVDr. Schwartz Jozef, Južná 7, Kežmarok
37) Návrh na prenájom NP – garáž – Ján Anovčin, Lanškrounska 22, Kežmarok
38) Návrh na prenájom NP – Klub priateľov Magury, Michalská 18, Kežmarok
39) Návrh na prenájom NP – Pristačová, Baštová 22, Kežmarok
40) Návrh na prenájom NP – MUDr. Karin Slameňová, K.Kuzmányho 15, Kežmarok
41) Návrh na prenájom NP – Archimedica, s.r.o., Toporcerova 15, Kežmarok
42) Návrh na prenájom NP – GURLEX, s.r.o., Prešovská 8, Stará Ľubovňa
43) Návrh na prenájom NP FŠ-Mestský športový klub Kežmarok
44) Návrh na prenájom NP – Potraviny GLOBE, Bardejovská 9, Kežmarok
45) Návrh na prenájom NP – Nemocnica Dr. Alexandra, n.o., Huncovská 42, Kežmarok
46) Návrh na prenájom pozemku a stĺpov VO – TRIANGLE GROUP INTERNATIONAL,
s.r.o., Hlavné námestie 12, Kežmarok
47) Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf. tabule – Lekáreň 17, s.r.o., Garbiarska 19,
Kežmarok
48) Návrh na prenájom stĺpov VO – DUO CREATIVE, s.ro., Partizánska 20, Hlohovec
49) Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf. tabude – Miroslav Špitko, TATRY
PARTNER, Štúrova 40, Kežmarok
50) Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf. tabule – Anna Krzysiková,

KADERNÍCTVO U HANKY, Kežmarok
51) Návrh na prenájom objektu HIT Terénna stanica Pokrivník – Lesy mesta Kežmarok
52) Návrh na odkúpenie pozemku – Ing. Jarmila Markovičová, Strelnica 14, Kežmarok
53) Rôzne
54) Interpelácie
55) Záver
hlasovanie za upravený program rokovania
za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch
neprítomní: Víznerová, Zubal

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Boris Švirloch, Milan Nevlazla
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
zdržal sa: Nevlazla
neprítomní: Víznerová, Zubal
- za overovateľov zápisnice boli určení: Bc. Adriana Saturyová, Juraj Švedlár
- zapisovateľka: Zuzana Purschová

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 30.6.2011, za
kontrolované obdobie roka 2011 a predchádzajúce obdobia
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
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.
hlasovanie za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 114/2011.

4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených následnými finančnými kontrolami v roku 2010 a informácia o výsledku
následnej finančnej kontroly vykonanej v priebehu I. polroka 2011
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- pri kontrole na ZŠ, Nižná brána bolo zistených dosť nedostatkov, aké budú ďalšie kroky?
Ing. Gnojčáková
- po zistení nedostatkov nasleduje správa, o výsledkoch kontrol informujem p. primátora,
ktorý nato prijíma opatrenia voči riaditeľom organizácií, prílohou správy je zápisnica, kde
nariaďujem prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, sú určené termíny dokedy
je potrebné tieto nedostatky odstrániť
p. primátor
- riešil som to s riaditeľmi dotknutých organizácií pohovorom, neriešil som to ani finančne,
ani prijatím kárneho opatrenia
MUDr. Novotný
- chcem sa vyjadriť k nájomným zmluvám ohľadom prenájmu telocvične na ZŠ, Nižná brána,
kde trénujeme stolný tenis, prelínajú sa nám tréningové hodiny mládeže a dospelých
Ing. Gnojčáková
- nemôže byť svojvôľa pri určovaní cien nájmu, nato je prijaté VZN, kde sú presne stanové
ceny
- môže vzniknúť výnimka, ak sa organizuje niečo, čo je mimoriadne raz do roka a nie je to
zahrnuté vo VZN, vtedy môže zriaďovateľ (mesto) rozhodnúť o výške sadzby
MUDr. Hencel
- nemám k tomuto bodu kompletný materiál
p. primátor
- zistili sa v predchádzajúcich materiálov nedostatky, včera sa posielali ešte raz materiály,
mali by byť kompletné
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.
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.

hlasovanie za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 115/2011 , č. 116/2011.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie
II. polroka 2011
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2011.
hlasovanie za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 117/2011.

6. Návrh na odkúpenie nehnuteľností do majetku mesta – objekt CVČ Kežmarok
p. primátor
- informoval o predloženom návrhu
- pôvodný návrh bol odkúpenie objektu za cenu 70 % z hodnoty majetku, rokovaniami sa nám
podarilo znížiť na 30 %, p. Ing. Soliarovi sa podarilo dohodnúť odkúpenie za cenu 10 %
z hodnoty majetku
p. Šišková
- koľko finančných prostriedkov sa ušetrilo?
p. primátor
- budem hovoriť v korunách, odhadovaný majetok CVČ je cca 8 mil. Sk
* pri 70 % bola suma 5 600 000,- , rokovaniami sa nám túto sumu podarilo znížiť najprv o
3 200 tis. Sk a potom ešte o 1 600 tis. Sk, teda konečná cena za odkúpenie objektu CVČ
je 800 tis. Sk
p. Rochová
- týmto by som chcela poďakovať p. Ing. Soliarovi, že pomohol znížiť výšku kúpnej ceny za
objekt CVČ
Ing. Levická
- čo sa plánuje urobiť s peniazmi, ktoré sa ušetrili zásluhou p. primátora a p. Soliara?

p. primátor
- navrhujem, aby sa zatiaľ dali do rezervného fondu, pripraví sa návrh, na čo by sa použili
Ing. Gnojčáková
- sú to kapitálové príjmy, nebude sa s nimi nič robiť, ostanú v rezervnom fonde
- navrhujem, aby sa pôvodné uznesenie č. 60/2011 zrušilo
p. primátor
- uznesenie zrušíme na budúcom zasadnutí MsZ
MUDr. Hencel
- má už mesto nejakú predstavu, na čo sa tie peniaze využijú?
p. primátor
- sadneme si k tomu, dohodneme sa, na čo by sa využili
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 3670 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.
hlasovanie za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Figlár, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 118/2011.

7. Návrh na úpravu platu primátora mesta Kežmarok
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Pán primátor počas rokovania o výške jeho platu odišiel z rokovacej miestnosti, rokovanie
viedol p. viceprimátor PhDr. Igor Kredátus.
p. Nevlazla
- podľa počtu obyvateľov je základný plat primátora vo výške 1946,- eur, na začiatku
terajšieho volebného obdobia mu bol plat znížený na 3024 eur, navrhujem, aby bol plat
primátora upravený 1,6 násobkom (60 %) na sumu 3113,60
- zdôvodnenie:
* je tretie volebné obdobie primátorom , zaslúžil sa o rozvoj mesta a jeho vybavenosti
* vystavilo sa okolo 100 nových bytov, bude sa realizovať výstavba ďalších 18 bytov
* výrazne sa zlepšila čistota mesta, rozvíjajú sa organizácie mesta
* zastavil sa úpadok nemocnice a jej zadlžovanie
* hospodárenie mesta za rok 2010 – prebytok vo výške 2 318 848,14 € ( v čase krízy)
* minimálna úverová zaťaženosť mesta je okolo 2,5 %

* p. primátor pracuje od rána do večera, soboty, nedele, má mimoriadny prístup k ľudom,
hlavne k tým, čo potrebujú pomoc
* v meste je nízka nezamestnanosť
* získal vo voľbách toľko hlasov ako jeho protikandidáti spolu
MUDr. Hencel
- môžem potvrdiť to, čo povedal p. poslanec Nevlazla, sú tam však niektoré veci, na ktoré
mám trošku iný názor
- čo sa týka toho návrhu platu, my sa s tým stotožňujeme, je to na takej úrovni, ako to bolo
schválené predtým
- chcem pripomenúť tie pripomienky, ktoré sme vyčítali pri predošlom schvaľovaní platu a to
nedoriešená problematika zimného štadióna, nie je celkom pravda, že sa zastavila zadlženosť
nemocnice, výrazne sa znížila , nerozbehnutie priemyselnej zóny, hoci to nie je len záležitosť
p. primátora
- pokiaľ budú tieto veci pozitívne vyriešené, môže sa to meniť, s návrhom ja osobne súhlasím
Mgr. Švirloch
- chcem poukázať na to, že keď sa prijímal zákon, tak to z toho dôvodu, aby sa ušetrilo, aby
sa platy znížili, aby sme nevyšli na smiech ako v iných mestách, všade znižujú platy a my
ideme zvyšovať
- čo sa týka práce p. primátora, sú aj pozitíva, ale sú aj nedokončené veci ( zimný štadión –
nedodržanie zmluvy) , má na tom vinu mesto a aj p. primátor, keďže je štatutár
- ja si nemyslím, že by sme mali plat zvýšiť až o toľko, aj keď si to p. primátor zaslúži za tie
pozitívne veci, čo urobil
- ja navrhujem zvýšenie platu o 40 %
p. viceprimátor
- zákon je jasný, 70 % maximum
- ja si nemyslím, že zákonodarcovia schvaľovali zákon preto, aby bol na výsmech
- tých 60 % je opodstatnených
p. Nevlazla
- p. primátor mal v minulom volebnom období plat 3760 €, bol mu znížený na 3024 €, pri
60 % sa mu plat upraví na výšku 3 113 €
- ja si tiež nemyslím, že by sme boli niekomu na smiech
viceprimátor
- predtým zákon hovoril o 2,82 násobku, teraz je ten násobok znížený na 2,53
- myslím si, že by sme mali ponechať výšku platu na takej úrovni, ako sme ju schválili na
začiatku volebného obdobia
p. Švedlár
- podporujem návrh p. poslanca Nevlazlu a to zvýšenie platu o 60 %
- primátorom je tretie volebné obdobie, podporuje všetko a všade,
- za to, že robí, tak my mu chceme znížiť plat?
Mgr. Švirloch
- v novele zákona o plate je ustanovené, že zastupiteľstvo plat primátora raz ročne prerokuje
- zákon umožňuje plat primátorom zvýšiť do 70 %, ak my mu odsúhlasíme výšku 60 % teraz,
tak ako chceme oceniť jeho prácu v budúcnosti?

Ing. Levická
- nevravím, že to čo povedal p Nevlazla nie je pravda, nevravím, že nesúhlasím s tým, v čase
hospodárskej krízy znižovať platy, chcem len povedať, koľko ľudí prišlo o prácu a tiež
pracovali poctivo
- ja som za to, aby sme zvýšili plat o 50 %,

MUDr. Novotný
- návrh p. poslanca Nevlazlu je primeraný, podporujem ho
Mgr. Holopová
- tiež si myslím, že 60 % zvýšenie platu je primerané, každý kto robí, robí aj chyby
- vždy dookola sa tu obmieľa zimný štadión, neviem, či je to najdôležitejšie, čo ľuďom
v tomto meste chýba
- dávať všetko za vinu jednej osobe, nie je správne, pretože to neboli deaflympijské hry p.
primátora a p. Rudu, ale išlo o reprezentáciu Slovenskej republiky, takže mala sa o to
zaujímať aj vláda
- pozrite sa na to komplexne, každý, kto robí poriadne, si zaslúži byť aj ohodnotený
MUDr. Hencel
- chcem reagovať na slová p. poslankyne Holopovej, hovorí, že sa tu stále obmieľa
problematika zimného štadióna, to preto, že je to veľká suma peňazí, ktorá stále nie je
doriešená, ani nevieme, ako to celé dopadne
- nemáme informácie ako to je doriešené, aké sú náklady pre mesto, ako sa to bude riešiť a
dokončovať, nevieme, aké sú škody a pod.
Mgr. Holopová
- veľmi by som privítala, keby sme sa my poslanci začali rozprávať aj o iných témach, ako je
štadión, minulý rok tu bola záplava, ľudia sa boja, že sa to zopakuje, toto sú podstatné veci,
ktoré ľudí trápia oveľa viac, ako zimný štadión
Bc. Saturyová
- z 15 poslancov MsZ bolo 10 v minulom volebnom období, zimný štadión sa nám nerozpadol
zo dňa na deň,
- my ako zastupiteľstvo sme kontrolný orgán, mohli sme kontrolovať p. primátora, prestaňme
sa baviť o tom, kto je vinný, začnime hľadať riešenie
- ja sa pýtam, kde boli poslanci, keď sa začali problémy, ja si myslím, že poslanci mohli
zasiahnuť skôr, keď vedeli, že sú problémy.
Ing. arch. Figlár
- chcem sa opýtať poslancov, či by viedli mesto v tomto stave ?
- ja osobne nie, tých 60 % si zaslúži
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za návrh poslanca Nevlazlu ( zvýšenie o 60 %)
hlasovanie za: 9, proti: 2, zdržal sa: 2
za: Novotný, Figlár, Baráthová, Šišková, Holopová, Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Kredátus
proti: Hencl, Švirloch
zdržal sa: Rochová, Levická
neprítomní: Víznerová, Zubal

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.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 11, proti: 0, zdržal sa: 2
za: Novotný, Rochová, Figlár, Baráthová, Šišková, Holopová, Saturyová, Levická, Švedlár,
Nevlazla, Kredátus
zdržal sa: Švirloch , Hencel
neprítomní: Víznerová, Zubal
Prijaté uznesenie dostalo č. 119/2011.

8. A/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta Kežmarok za
rok 2010
8. B/ Záverečný účet mesta Kežmarok za rok 2010
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
MUDr. Hencel
- máme schvaľovať vrátenie finančnej výpomoci – Kežmarok Invest, neviem v akom objeme
má to vrátenie prebehnúť , je predpoklad, že bude spoločnosť Kežmarok Invest schopná do
konca roka splatiť výpomoc?
Ing. Karpiš
- suma je reálna na vrátenie, bude predložený aj návrh spôsobu splatenia, výška dvoch
výpomoci splatných v tomto roku je 61 tis. eur
MUDr. Hencel
- počas roka 2010 nastala zmena na majetku ( zimný štadión) , na začiatku bol štadión
v nejakom stave A, na konci roka v nejakom stave B, nenašiel som túto zmenu v rozpočte
Ing. Karpiš
- keďže investícia nebola ani z prostriedkov mesta, ani z prostriedkov príspev. organizácie,
nie je nikde zaúčtované zhodnotenie, kvôli tomu nie je zvýšená hodnota majetku
Mgr. Švirloch
- v položke EĽRO je

cca - 20 tis. eur, prečo až toľko?

Ing. Karpiš
- išlo o jubilejný 20. ročník EĽRO, výdavky boli vyššie, je tam dostatočná rezerva
z predchádzajúcich ročníkov EĽRO na vyrovnanie schodku
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2010.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Kežmarok
za rok 2010 bez výhrad.
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.
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 €

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 €

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 €.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení
programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2010.
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, Šišková,
Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Holopová
Prijaté uznesenia dostali č. 120/2011 až 126/2011.
9. Inventarizácia mesta Kežmarok a jeho prísp. a rozp. organizácií za rok 2010
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
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.

hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, Šišková,
Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Holopová
Prijaté uznesenie dostalo č. 127/2011.
10. Zmena rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu
PhDr. Baráthová
- nemám nič proti športu, ale už druhý rok sa ťaháme s monografiou o Kežmarku, čo teraz
s knihou? Je to hotové, pripravené do tlače
p. primátor
- koľko je ešte potrebných fin. prostriedkov ?
Ing. Bodnárová
- potrebujeme finančné prostriedky na tlač, závisí to od množstva tlače, projekt nebol na
vydanie tejto publikácie schválený
p. primátor
- pozrieme sa na to, zistime koľko by to stalo a vrátime sa k tomu v septembri,
PhDr. Baráthová
- chcem ešte poprosíť v mene všetkých autorov, aby sa to nedávalo zatiaľ na internet
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre
rok 2011 rozpočtovým opatrením č. 4/2011 podľa predloženého návrhu.
hlasovanie za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Šišková, Švedlár,
Švirloch
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Holopová, Saturyová
Prijaté uznesenie dostalo č. 128/2011.

11. Zmena splatnosti finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti Kežmarok Invest,
s.r.o.
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu

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.
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár,
Prijaté uznesenie dostalo č. 129/2011.
12. Doplnok č. 1 k VZN č. 5/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový
plán záchranných prác
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje doplnok č. 1 k VZN č. 5/2011
o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác podľa
návrhu.
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár
Prijaté uznesenie dostalo č. 130/2011.
13. Návrh VZN č. 10/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o určení školských
obvodov pre základné školy v Kežmarku
Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Holopová
- v čl. 1, v školskom obvode ZŠ, Dr. D. Fischera sú uvedené ulice, je tu taký paradox, že
ulica Nábrežná, ktorá je súčasťou štvrte Sihoť patrí do školského obvodu ZŠ, Hradné
námestie, nemôže byť táto ulica priradená k školskému obvodu ZŠ Dr. Fischera ?
Ing. Kroková
- my máme tri základné školy, kde máme priradené jednotlivé ulice, sú nerovnomerne
rozmiestnené, najväčšia spádovosť je pri ZŠ, Dr. Fischera, na porovnanie so ZŠ, Nižná brána
je to až o 3 krát viac
- z kapacitných dôvodov nie je možné priradiť ďalšie ulice do školského obvodu ZŠ, Dr. D.
Fischera

p. primátor
- ZŠ, Dr. Fischera má ideálnu polohu pre občanov mesta Kežmarok, nešlo by presunúť
uvedené obce do iného školského obvodu?
Ing. Kroková
- s obcami boli podpísané v roku 2004 zmluvy o školských obvodov, za tu dobu už žiaci
z jednotlivých rodín chodia na túto školu, ak by sme pristúpili k takej zmene dnes, narobili by
sme problémy deťom z jednotlivých obcí, lebo im je preplácané cestovné, ak ich presunieme
na inú základnú školu, nebude týmto deťom preplácané cestovné
- je možné sa týmto v budúcnosti zaoberať a rokovať so starostami obcí
p. primátor
- treba vstúpiť do rokovania s obcami
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.
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár
Prijaté uznesenie dostalo č. 131/2011.

14. Návrh poskytnutia dotácie pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok na rok 2011
v zmysle VZN č. 1/2010
Ing. Kroková
- informovala o predloženom návrhu
p. primátor
- nie je to poskytnutie novej dotácie, ide len o zmenu názvu klubu
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.
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1
za: Baráthová, Hencel, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová, Saturyová, Šišková,
Švedlár, Švirloch
zdržal sa: Holopová
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár
Prijaté uznesenie dostalo č. 132/2011.

15. VZN č. 11/2011, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste
Kežmarok
Ing. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu
PhDr. Baráthová
- aký je rozdiel medzi hrobom a hrobkou?
Hrob je hrobové miesto, ktoré vzniklo vykopaním jamy na uloženie rakvy s ľudskými
pozostatkami alebo ľudskými ostatkami do zeme.
Hrobka je uzatvorený priestor vybudovaný s použitím stavebných materiálov, ktorý slúži na
ukladanie rakiev s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami, kde sa rakva nezasypáva
zeminou.
p. Švedlár
- prednedávnom sme hovorili, že sa bude starý cintorín rekonštruovať, chcem sa opýtať,
v akom je to stave, akým spôsobom sa to bude riešiť ?
p. primátor
- to patrí do bodu Rôzne
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.
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár
Prijaté uznesenie dostalo č. 133/2011.

16. Zmena Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Kežmarok – Areál bývalých
kasární – súhlas na začatie procesu obstarania zmeny
Ing. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu
p. primátor
- minulý týždeň som rokoval s predsedom PSK p. Chudíkom, ktorý sa zaujímal aj o areál
kasárni, je možné, že v budúcnosti bude mať PSK záujem o tieto priestory ohľadom školstva

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.
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár
Prijaté uznesenie dotalo č. 134/2011.

17. Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – Výstavba krematória v Kežmarku
Ing. Kelbelová
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- kde to má byť?
Ing. Kelbelová
- pri Slavkovskej ceste, medzi Vajexom a Mraziarňami
PhDr. Baráthová
- kedy to bude?
Ing. Kelbelová
- to záleží od investorov, je tu tlak investorov, aby sa začalo s prípravou dokumentácie pre
územné rozhodnutie, následne stavebné povolenie, predpokladám, že hneď po schválení,
pristúpi investor k realizácii stavby
p. Šišková
- ako to bude s meraním zápachu?
Ing. Kelbelová
- to nie je predmetom územného plánu
- skôr, ako sa povolí výstavba krematória, musí samotný objekt prejsť posúdením vplyvov na
životné prostredie, kde sa bude aj skúmať, ktorá technológia je vhodná na územie a dopad
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

III.

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
hlasovanie za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár

Prijaté uznesenie dostalo č. 135/2011.

18. Návrh na pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v
Kežmarku
JUDr. Mačáková
- informovala o predloženom návrhu
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.
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Novotný
Prijaté uznesenie dostalo č. 136/2011.

19.

a) Návrh na uzavretie nájomných zmlúv o nájme bytov
b) Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
c) Návrh na zmenu doby nájomných zmlúv

p. primátor
- chcem vyjadriť veľké poďakovanie komisii bytovej a sociálnej, ktorá odviedla kus poctivej
práce, bolo to ťažké rozhodovanie, zisťovali aj také skutočnosti, ktoré sa v minulosti
nezisťovali
PhDr. Baráthová
- všetká česť komisii bytovej a sociálnej
- je tu predložený návrh na umiestnenie p. Garstkovej z trojizbového bytu do dvojizbového
bytu z dôvodu neplatenia, ona si už pozdĺžnosti voči nájmu vyrovnala, je to rozvedená matka
troch detí, ja dávam návrh, aby ostala v pôvodnom byte
p. primátor
- čo sa týka p. Garstkovej, prikláňam sa k návrhu p. poslankyne Baráthovej, p. Garstková
mala snahu svoju situáciu riešiť, svoj dlh na nájomnom si vyplatila, zostáva ešte zaplatiť
sudné trovy a penále
- pokusíme sa pomôcť aj v tom, aby sa jej odpustili trovy
- nie som zato, aby sa jej odpustili penále, ale aby sa jej znížili
Ing. Levická
- chcem sa ti poďakovať p. primátor za tvoj postoj, každý sa môžeme ocitnúť v tejto situácii
- dnes určite nevyhovieme všetkým, žiadateľov je viac ako bytov, určite budú niektorí smutní,
ale nedá sa všetkým vyhovieť, aj touto cestou sa im chcem ospravedlniť

p. primátor
- minulý piatok som podpísal na ŠFRB zmluvu na nenávratnú pôžičku ohľadom výstavby
novej bytovej jednotky
Bc. Saturyová
- chcem upozorniť občanov, aby si pozreli aj VZN o prideľovaní bytov, ktoré okrem iného
hovorí aj to, že MsÚ eviduje žiadosť o pridelenie bytu len dva roky, po dvoch rokov je
potrebné žiadosť obnoviť
- chcem upozorniť aj tých občanov, ktorí žiadajú o pridelenie bytu a vypĺňajú dotazník, aby
tam uvádzali pravdivé údaje, stali sa nám prípady, že ľudia uviedli v dotázniku, že nevlastnia
byt a nakoniec komisia zistila, že sú vlastníkmi bytu
Mgr. Švirloch
- chcem sa opýtať ohľadom p. Garstkovej, je tam sudné rozhodnutie, čoho sa to týka?
p. primátor
- rozhodnutie sa týka vypratania bytu
Mgr. Švirloch
- nebude problém s tým, že je to rozhodnutie o vypratanie bytu a my p. Garstkovú nechávame
v byte?
p. primátor
- nebude s tým problém, my jej nepredĺžujeme nájom, ale prideľujeme byt nanovo
- chcem poďakovať komisii bytovej a sociálnej za veľmi dobrú komunikáciu
- prikláňam sa k tomu, aby sa VZN aktualizovalo
Bc. Saturyová
- nech sa upraví uznesenie, lebo pôvodne bol návrh, že p. Garstková pôjde do dvojizbového
bytu a p. Jankurová do trojizbového bytu

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

2 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
2 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
2 izbový
2 izbový
2 izbový
3 izbový

menovaným na dobu troch rokov.

26. Mária Žembová
27. Zlatica Rusnáková

Záhradná 9
Podtatranská 30, Ľubica

3 izbový BB
3 izbový BB

menovaným na dobu jedného roka.

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.

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.
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.

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.

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.

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.

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.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zmenu doby nájmu s nájomcami:
1.
2.
3.
4.

Peter Fedorek s manželkou , Košická 1, byt č.1,
Peter Kaščák , Košická 5, byt č. 1
Margita Laufiková , Košická 7, byt č. 1
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.
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.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková
Prijaté uznesenia dostali č. 137/2011 až č. 146/2011.
20. Návrh na odpredaj pozemku – Anna Zubalová, Gen. Svobodu 3, Ľubica
Pani Anna Zubalová požiadala mesto Kežmarok o odpredaj časti pozemku za účelom
vysporiadania záhradky v záhradkárskej osade Kamenná baňa.
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.
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková

Prijaté uznesenie dostalo č. 147/2011.

21. Návrh na prenájom pozemku – Mgr. Veronika Jurdíková, Baštová 18/A, Kežmarok
Mgr. Veronika Jurdíková požiadala mesto Kežmarok o odkúpenie, resp. prenájom časti
pozemku, o ktorý sa stará.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 148/2011.
22. Návrh na prenájom pozemkov – Poľnohospodárske družstvo podielnikov, Kežmarok
Poľnohospodárske družstvo podielnikov požiadalo mesto Kežmarok o predĺženie nájomnej
zmluvy na prenájom pozemkov, ktoré dlhodobo užíva.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 149/2011.

23. Návrh na prenájom pozemku – Maňasová, Sýkora, Kredatus, Biedová – Pradiareň
28, Kežmarok
Spoločenstvo vlastníkov bytov „ Pradiareň č. 28“ požiadalo mesto Kežmarok o predĺženie
nájomnej zmluvy na prenájom pozemku, ktorý je užívaný ako záhradka.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 150/2011.

24. Návrh na prenájom pozemku – ROSSE s.r.o., Hraničná 4, Poprad
Firma ROSSE požiadala o predĺženie prenájmu časti pozemku ( rozšírenie priestoru predajne
potravín na sídlisku JUH, ul. Lanškrounská v Kežmarku).
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 36473
472 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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 151/2011.

25. Návrh na prenájom pozemku – Martin Špitko, Kamenná baňa 44, Kežmarok
Pán Martin Špitko požiadal mesto Kežmarok o predĺženie prenájmu časti pozemku v lokalite
nového cintorína, pri správcovskom dome, kde sa nachádzajú garáže a sklady pohrebných
a cintorínskych služieb, pozemok využíva ako záhradku.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 152/2011.

26. Návrh na prenájom pozemku – Eva Sýkorová, Michalská 38, Markušovce
Pani Eva Sýkorová požiadala mesto Kežmarok o prenájom časti pozemku pod dreveným
stánkom, ktorého je vlastníkom.
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 m 2, 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).
Prijaté uznesenie dostalo č. 153/2011.

27. Návrh na prenájom pozemku – Nikola Kavaschová, Obrancov mieru 1, Kežmarok
Pani Nikola Kavaschová požiadala mesto Kežmarok o predĺženie nájomnej zmluvy na
prenájom časti pozemku pod dreveným predajným stánkom, ktorého je vlastníkom.

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).
Prijaté uznesenie dostalo č. 154/2011.

28. Návrh na prenájom pozemku – Eva Lenártová, K. Kuzmányho 11, Kežmarok
Pani Eva Lenártová požiadala mesto Kežmarok o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
časti pozemku pod predajným stánkom, ktorého je vlastníkom.
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).
Prijaté uznesenie dostalo č. 155/2011.

29. Návrh na prenájom pozemku – Michaela Hudáková, Levočská 4, Kežmarok
Pani Michaela Hudáková požiadala mesto Kežmarok o pokračovanie prenájmu časti
pozemku, ktorý mali v prenájme jej rodičia, má záujem o ďalšie užívanie pozemku ako
záhradku.
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 Michaelku 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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 156/2011.

30. Návrh na prenájom pozemku- ISPA spol. s r.o., Kopčianska 92, Bratislava
Firma ISPA požiadala mesto Kežmarok o predĺženie prenájmu pozemkov, na ktorých sú už
umiestnené reklamné zariadenia.
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 313 287 17 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 lokalitách:
ul. Michalská
ul. Trhovište
ul. Huncovská
ul. Jakuba Kraya

KN-C 1944
KN-C 2660/1
KN-E 6624/1
KN-C 2660/1

k.ú. Kežmarok
k.ú. Kežmarok
k.ú. Kežmarok
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 .
Prijaté uznesenie dostalo č. 157/2011.
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu ( bod. č. 21 až bod č. 30)
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková

Prijaté uznesenia dostali č. 148/2011 až 157/2011.

31 a) Návrh na prenájom oplotenia mestských cintorínov – Kamenárstvo, Jozef Galica,
Slavkovská 3305, Kežmarok
Pán Jozef Galica požiadal mesto Kežmarok o predĺženie prenájmu oplotenia na umiestnenie
dvoch reklamných tabúľ, propagujúce jeho výrobnú činnosť.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 158/2011.

31. b) Návrh na prenájom oplotenia mestských cintorínov – Kamenárstvo – Jozef
Markoči, Záhradná 7, Kežmarok
Pán Jozef Markoči požiadal mesto Kežmarok o predĺženie prenájmu časti plochy oplotenia
mestských cintorínov na umiestnenie dvoch informačných tabúľ, za účelom spropagovania
svojej výrobnej činnosti.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 159/2011.
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu ( bod. č 31 a, b)
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková
Prijaté uznesenia dostali č. 158/2011 a 159/2011.

32. Návrh na prenájom oplotenia FŠ – Múzeum, Hradné námestie 42, Kežmarok
Múzeum v Kežmarku, zastúpené Mg. Erikou Cintulovou, požiadalo mesto Kežmarok
o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom časti dvoch kruhových výrezov na oplotení
futbalového štadióna v Kežmarku za účelom zverejňovania informácii a oznamov týkajúcich
sa múzea.
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 informácii 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.

hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková

Prijaté uznesenie dostalo č. 160/2011.

33. Návrh na prenájom NP – garáž – Kežmarská televízia, rEhit, s.r.o., Oto Vojtičko,
Hlavné námestie 76, Kežmarok
Kežmarská televízia rEhit s.r.o. požiadala mesto Kežmarok o predĺženie nájmu nebytového
priestoru – garáže.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 161/2011.

34. Návrh na prenájom NP – garáž – Slovenská pošta, Banská Bystrica
Slovenská pošta, a.s. požiadala mesto Kežmarok o predĺženie prenájmu nebytového priestoru
– garáže na ul. Hviezdoslavova 27 v Kežmarku.
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.

Prijaté uznesenie dostalo č. 162/2011.
35. Návrh na prenájom NP – garáž- Ľuboš Šajben, Gen. Štefánika 27, Kežmarok
Pán Ľuboš Šajben požiadal o predĺženie nájmu nebytového priestoru – garáže na ul. Gen.
Štefánika 23-25 v Kežmarku.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 163/2011.

36. Návrh na prenájom NP – garáž – MVDr. Jozef Schwartz, Južná 7, Kežmarok
Pán MVDr. Jozef Schwartz požiadal o predĺženie nájmu nebytového priestoru – garáže na ul.
Gen. Štefánika 23 -25 v Kežmarku
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 164/2011.

37. Návrh na prenájom NP – garáž – Ján Anovčin, Lanškrounská 22, Kežmarok
Pán Ján Anovčin požiadal mesto Kežmarok o predĺženie
garáže na ul. Vyšný mlyn v Kežmarku.

nájmu nebytového priestoru –

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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 165/2011.
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu ( bod č. 33 až bod č. 37)
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková
Prijaté uznesenia dostali č. 161/2011 až 165/2011.

38. Návrh na prenájom NP – Klub priateľov Magury – Michalská 18, Kežmarok
Klub priateľov Magury požiadal mesto Kežmarok o prenájom nebytového priestoru v objekte
bývalých kasárni ( priestor bývalej knižnice) na uskladnenie krojov a rekvizít súboru.
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 objekt 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 .

Prijaté uznesenie dostalo č. 166/2011.
39. Návrh na prenájom NP – Pristačová, Baštová 22, Kežmarok
Pani Silvia Pristačová požiadala mesto Kežmarok o prenájom nebytového priestoru v objekte
na Kostolnom námestí č. 12 v Kežmarku za účelom zriadenia chráneného pracoviska
s kompletnými službami pre sluchovo postihnutých.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 167/2011.

40. Návrh na prenájom NP – MUDr. Karin Slameňová, K. Kuzmányho 15, Kežmarok
Pani MUDr. Karin Slameňová požiadala o prenájom nebytového priestoru v objekte
polikliniky pre účely USG ambulancie .

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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 168/2011.
41. Návrh na prenájom NP – Archimedica s.r.o., Toporcerova 15, Kežmarok
Archimedica s.r.o., zastúpená MUDr. Alžbetou Tokárovou, požiadala mesto Kežmarok
o zmenu nájomcu v nebytovom priestore na ul. Hviezdoslavova 27 v Kežmarku z dôvodu
zmeny podnikania z fyzickej osoby na právnickú osobu.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 169/2011.
42. Návrh na prenájom NP – Gurlex s.r.o., Prešovská 8, Stará Ľubovňa
Firma Gurlex s.r.o. požiadala mesto Kežmarok o predĺženie prenájmu nebytového priestoru
na ul. Hlavné námestie 52 v Kežmarku, kde má zriadenú predajňu.
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 č. 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 2945,30 €/rok .
Prijaté uznesenie dostalo č. 170/2011.

43. Návrh na prenájom nebytových priestorov, štadiónov – Športové kluby , Kežmarok
Mestský športový klub 1895 v Kežmarku a 1. Mestský futbalový klub v Kežmarku požiadali
o prenájom nebytových priestorov v objektoch štadióna na ul. Tvarožianskej a Trhovište pre
svoju športovú činnosť.
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 štadiónu 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 štadiónu 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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 171/2011.

44. Návrh na prenájom NP – Potraviny GLOBE, Bardejovská 9, Kežmarok
Pán Slavomír Janči – Potraviny Globe – požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom
nebytového priestoru v polyfunkčnom objekte Bardejovská 9 v Kežmarku, kde prevádzkuje
dlhodobo prevádzku maloobchodnej predajne potravín.

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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 172/2011.
45. Návrh na prenájom NP – Nemocnica Dr. Alexandra – n.o., Huncovská 42, Kežmarok
Spoločnosť BIORTG Kežmarok, s.r.o., Martin požiadala mesto Kežmarok o ukončenie
nájmu na nadbytočné nebytové priestory v objekte Hviezdoslavova 27 v Kežmarku.
O výpožičku týchto priestorov požiadala Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kežmarku, n.o..
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) s ch v a ľ u j e
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 173/2011.
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
1,03
Šatňa
1.30
ambulancia
1,31
šatňa
1,32
-„1,33
ambulancia
1,35
-„1,36
-„1,37
Soc.zariadenie
1,38
šatňa
1,39
-„1,40
ambulancia
1.41
skladovanie
1,42
šatňa
1,43
Ambulancia
1.44
-„1.45
šatňa
1.34
SP-podiel schody
Spolu : m2

Plocha v m2
6,0
32,90
1,95
1,87
5,48
12,40
33,70
2,60
2,02
2,25
5,76
8,76
15,00
15,20
8,62
7,61
51,47
213,59

Prijaté uznesenie dostalo č. 174/2011.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu ( bod č. 38 až bod č. 45)
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková
Prijaté uznesenia dostali č. 166/2011 až 174/2011.

46. Návrh na prenájom pozemku a stĺpov VO – TRIANGLE GROUP
INTERNATIONAL s.r.o.
Firma TGI s.r.o., Kežmarok požiadala mesto Kežmarok o predĺženie prenájmu časti pozemku
a stĺpov VO na osadenie informačných tabúľ.
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
o rozmere 800 mm x 1200 mm v lokalitách:
-

-

na osadenie informačných tabúľ

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. Huncovska, 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, čitatelná v smere od Sp. Belej,
umiestnená na stĺpe VO, vedľa jestvujúcej tabule VÚB .
ul. Toporcerova, pri zastavke 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,
neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu 664,- €/rok.

na dobu

Prijaté uznesenie dostalo č. 175/2011.
47. Návrh na prenájom pozemku + osadenie informačnej tabule – Lekáreň 17 s.r.o.,

Garbiarska 19, Kežmarok
Firma DOMOV ZDRAVIA – Lekáreň 17, s.r.o., Kežmarok požiadala mesto Kežmarok
o prenájom pozemku pod informačnou tabuľou a osadenie informačnej tabule s označením
prevádzky lekárne v nákupnom stredisku „ Severka“.
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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 176/2011.

48. Návrh na prenájom stĺpov VO – DUO CREATIVE s.r.o., Partizánska 20, Hlohovec
Pán Ivan Zelenay- DUO CREATIVE, požiadal o prenájom 6-tich stĺpov VO, na ktorých budú
umiestnené informačné tabule s označením smeru nákupného strediska KAUFLAND SR.
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
ul. J.Kraya
ul. J.Kraya
ul. GenŠtefánika
ul. Gen.Štefánika

-

KN-E 6697/2
KN-E 516/1
KN-C 3124
KN-C 640
KN-E 1064

ul. Hviezdoslavova

- KN-C 3142

- k.ú. Kežmarok,
- k.ú. Kežmarok ,
- k.ú. Kežmarok,
- k.ú. Kežmarok ,
- k.ú. Kežmarok,
-

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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 177/2011.

49. Návrh na prenájom pozemku + osadenie inf. tabule – Miroslav Špitko, Tatry
Partner, Štúrova 40, Kežmarok
Pán Miroslav Špitko – Tatry Partner, Kežmarok - požiadal o prenájom pozemku pod
informačnou tabuľou a osadenie informačnej tabule s označením prevádzky požičovne
náradia a omietacej techniky.
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, Štúrová 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, Štúrová 40,
Kežmarok, IČO 37 239 244 na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, za cenu
66,- €/rok.
Prijaté uznesenie dostalo č. 178/2011.
50. Návrh na prenájom pozemku + osadenie informačnej tabule – Anna Krzysiková,
Kaderníctvo u Hanky, Kežmarok
Pani Anna Krzysiková – Kaderníctvo u Hanky- požiadala o prenájom pozemku pod
informačnou tabuľou a osadenie informačnej tabule s označením smeru prevádzky
kaderníctva.
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 220je 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.
Prijaté uznesenie dostalo č. 179/2011.
Hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu ( bod č. 46 až. 50)
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Šišková, Švedlár, Švirloch,
neprítomná: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková
Prijaté uznesenia dostali č. 175/2011 až 179/2011.
51. Návrh na prenájom objektu – Terénna stanica Pokrivník“ – Kežmarské Žľaby,
Vysoké Tatry
Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., požiadala mesto Kežmarok o súhlas na dočasný
prenájom objektu za účelom zabezpečovania úloh lesného hospodárstva na lesnom majetku
mesta Kežmarok v súlade s uzavretou nájomnou zmluvou.
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.
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková
Prijaté uznesenie dostalo č. 180/2011.

52. Návrh na odkúpenie pozemku – Ing. Jarmila Markovičová, Strelnica 14, Kežmarok
Ing. Jarmila Markovičová ponúkla mestu Kežmarok pozemok, ktorý nemôže užívať, nakoľko
je zastavaný miestnou komunikáciou ul. Strelnica v Kežmarku.
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.
hlasovanie za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
za: Baráthová, Hencel, Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,
Saturyová, Švedlár, Švirloch,
neprítomní: Víznerová, Zubal, Figlár, Šišková
Prijaté uznesenie dostalo č. 181/2011.

53. Rôzne
MUDr. Hencel
- chcem požiadať, aby sme dostávali materiály vo formáte pdf. ale aj vo worde
p. prednosta
- materiály, ktoré idú von z MsÚ, nemôžu byť vo worde
- my v rámci bezpečnostného programu, ktorý musí mesto postupne plniť, nemôžeme posielať
materiály vo formáte, v ktorom sa dajú robiť opravy
Bc. Saturyová
- minulé bol zmenený termín zasadnutia MsZ, boli mimoriadne zasadnutia MsZ, nemôžeme si
do budúcnosti stanoviť, že posledný štvrtok v mesiaci by sa v prípade potreby konalo
mimoriadne zasadnutie MsZ ?
p. primátor
- nedá sa to pri mimoriadnom zasadnutí riešiť, pretože niekedy treba riešiť situáciu hneď,
nedá sa čakať

54. Interpelácie
Ing. Levická
- oslovili ma ľudia, ktorí pracujú v Kežmarku a sú z mesta Sp. Belá, že či by nebolo
možné, po dohode s p. primátorom so Sp. Belej, zriadiť kyvadlovú dopravu medzi
Kežmarkom a Spišskou Belou

p. primátor
- na MHD mesto dopláca , tieto veci si musí riešiť Spišská Belá, my to nemôžeme riešiť
Ing. Levická
- oslovili má občania z nášho sídliska, mnohé autá stoja na chodníkoch, ľudia, ktorí majú
problémy s pohybovým ústrojenstvom musia obchádzať tieto autá
p. primátor
- na spornom území Juhu sa vystavili nové parkoviská, áut je naozaj veľa, budeme apelovať
na vodičov
- MsP to kontroluje, pokutuje
Mgr. Holopová
- chcem poukázať na prejazd áut cez Sihoť, rozprávala som o tom aj s Ing. Slotom, mnohí
vodiči nechcú stáť na svetelnej križovatke a obchádzajú tieto križovatky, jazdia cez Sihoť
neprimeranými rýchlosťami, začínajú prázdniny, je to nebezpečné pre detí
- bolo by dobre tam osadiť tabuľu s rýchlosťou alebo retarder
p. primátor
- v celom meste je stanovená rýchlosť 50 km/h , môžeme požiadať štátnu políciu o kontroly
-riešiť to 30 km/h alebo 40 km/h to nemá zmysel
- pozrieme sa na to, budeme to riešiť
Bc. Saturyová
- retarder, ktorý bol pri Kauflande, nedá sa na to použiť ?
- chcem verejne poďakovať MsP za ústretovosť a pešie hliadky, ľudia to ocenili
MUDr. Hencel
- dostal som pripomienku od obyvateľov na ul. Obrancov mieru, ktorí majú požiadavku na
odstránenie retardera, je tam hluk pri prejazde cez retarder
p. Nevlazla
- v minulosti sme boli občanmi ul. Obrancov mieru bombardovaný, že treba osadiť retarder,
ja si myslím, že je to prínos, nebol by som za to, aby sa demontoval
MUDr. Novotný
- chcem sa opýtať na horizont vybudovania cyklotrasy smerom na Spišskú Belu
p. primátor
- túto otázku sme riešili s p. primátorom Sp. Belej, chceme to prepojiť, dohoda, že my to
potiahneme cez sídlisko Sever po Strážky, platí
- chceme, aby sa to spravilo v priebehu budúceho roku, pokúsime sa nejaké peniaze vybaviť
v rámci projektu PSK, zbytok by hradilo mesto
- chodník cez sídlisko Sever po kaštieľ Strážky by hradilo mesto Kežmarok ,chodník od
kaštieľa po jestvujúci chodník by hradilo mesto Spišská Belá
p. Rochová
- oproti bytovky Pod lesom 21 je pri svahu skruž, je otvorená, je to nebezpečné
- vedľa tanku v parku sú odkryté dve podsady, ktoré slúžili pre figúrky, je to tiež nebezpečné

- živý plot smerom zo severu doprava, nie je vidieť za zákrutu, bráni to vo výhľade
- prechod z Novej ulice na Kostolné námestie je neprehliadne miesto, žiadalo by sa tam
zrkadlo
- čo sa týka MŠ na Severe a jej okolia, je tam jeden basketbalový kôš na plote, bolo by dobre
ho premiestniť na ihrisko na severe
p. primátor
- s niektorými vecami nebolo treba čakať na MsZ, treba to riešiť hneď
Ing. Kelbelová
- preveríme to, odstránime nedostatky
p. Nevlazla
- sme poslanci MsZ, dnes ráno som šiel do roboty , pri hrade boli otvorené príklopy, hneď
som volal TS s.r.o., odstránili to bleskovo
p. primátor
- aj občania by si mali takéto veci všímať a volať
- asi takýchto ľudí, čo to robia a prichytíme ich, odfotíme a dáme do novín
PhDr. Baráthová
- dom Hradné námestie č. 2 je staticky porušený, oblúk v uličke vedľa tohto domu je
prasknutý, poškodený, patrilo to niekedy gymnáziu, malo by sa s tým niečo robiť
- Hlavné a Hradné námestie je zapratané autami, nedá sa s tým niečo robiť? Je to hrozné , ide
letná turistická sezóna
Ing. Kelbelová
- čo sa týka domu Hradné námestie č. 2, preveríme kto je tam vlastník a prostredníctvom
stavebného úradu to budeme riešiť
Bc. Saturyová
- na sociálnej sieti kolujú fotky kežmarskej polikliniky- spod okien vypadáva stavebný
materiál
p. primátor
- nevedel som o tom, pôjdeme si to pozrieť
- blíži sa EĽRO, prídu nám tu delegácie z 8 partnerských miest, potrebujeme sprievodcov pre
tieto delegácie, mal by niekto z vás záujem?
- bolo by dobre osloviť aj členov komisie CR a ZV
Ing. Kelbelová
- čo sa týka postupu prác na starom cintoríne, bol vykonaný po dohode s krajským
pamiatkovým úradom orez stromov v jarných mesiacov, momentálne beží výberové konanie
na dodávateľa na uskutočnenie stavebných prác na bezbariérovom vstupe, bol dopracovaný
projekt pre realizáciu vstupu aj chodníka, tento rok sa pôjde s realizáciou úpravy vstupu,
pretože chodník je tak finančne náročný, že by nebolo dobré, keby sa robil po častiach, urobí
sa úprava chodníka vyfrézovaním koreňov stromov, táto úprava sa urobí tohto roku

Ing. Krok
- pokiaľ je akútny problém, čo sa týka verejného osvetlenia, poklopov a pod., máme na
vrátnici stálu službu, treba zavolať a bude sa to riešiť hneď

55. Záver
Na záver rokovania poďakoval p. primátor prítomným za účasť a pozval všetkých na
medzinárodný festival EĽRO, ktorý sa v meste Kežmarok bude konať v dňoch 8. – 10. júla
2011.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

Bc. Adriana Saturyová

Juraj Švedlár

Zapísala: Zuzana Purschová

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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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) (-):
g) finančná výpomoc pre Spravbytherm, s.r.o. (-):
h) splátky leasingu (-):
i) splátky istín úverov (-):

311 805,16 €
80 695,00 €
4 757,65 €
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

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

2 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
2 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
3 izbový
2 izbový
2 izbový
2 izbový
3 izbový

menovaným na dobu troch rokov.

26. Mária Žembová
27. Zlatica Rusnáková

Záhradná 9
Podtatranská 30, Ľubica

3 izbový BB
3 izbový BB

menovaným na dobu jedného roka.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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.
2.
3.
4.

Peter Fedorek s manželkou , Košická 1, byt č.1,
Peter Kaščák , Košická 5, byt č. 1
Margita Laufiková , Košická 7, byt č. 1
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
ul. Trhovište
ul. Huncovská
ul. Jakuba Kraya

KN-C 1944
KN-C 2660/1
KN-E 6624/1
KN-C 2660/1

k.ú. Kežmarok
k.ú. Kežmarok
k.ú. Kežmarok
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
1,03
Šatňa
1.30
ambulancia
1,31
šatňa
1,32
-„1,33
ambulancia
1,35
-„1,36
-„1,37
Soc.zariadenie
1,38
šatňa
1,39
-„1,40
ambulancia
1.41
skladovanie
1,42
šatňa
1,43
Ambulancia
1.44
-„1.45
šatňa
1.34
SP-podiel schody
Spolu : m2

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Plocha v m2
6,0
32,90
1,95
1,87
5,48
12,40
33,70
2,60
2,02
2,25
5,76
8,76
15,00
15,20
8,62
7,61
51,47
213,59

Ing. Ladislav Faix
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
o rozmere 800 mm x 1200 mm v lokalitách:
-

-

na osadenie informačných tabúľ

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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
ul. J.Kraya
ul. J.Kraya

- KN-E 6697/2 - k.ú. Kežmarok,
- KN-E 516/1 - k.ú. Kežmarok ,
- KN-C 3124 - k.ú. Kežmarok,

ul. GenŠtefánika
ul. Gen.Štefánika

- KN-C 640
- KN-E 1064

-

k.ú. Kežmarok ,
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
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
primátor mesta

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

