
    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 151/2012  
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 13.9.2012, za kontrolované obdobie 
roka 2012 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 152/2012  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou č. 3/2011 - zápisnicu č. 8/2012, vykonanou v Centre voľného času, Generála 
Štefánika 47 Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
     Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 153/2012  
 
  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti  
Kežmarok Invest, s. r. o., Hlavné námestie 1 Kežmarok – záznam č. 3/2012, vykonanej 
na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2011. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 
 



     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 154/2012  
 
  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zabezpečovania 
pokladničných operácií mesta – záznam č. 4/2012, vykonanej na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie I. polroka 2012. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
     Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 155/2012  
 
  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti poskytovania 
cestovných náhrad v mene euro a ostatných zahraničných menách – záznam č. 5/2012, 
vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie 
I. polroka 2012. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

  
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 156/2012  
 
      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly preukázateľnosti čerpania finančných prostriedkov 
určených na pohostenie, občerstvenie a dary – záznam č. 6/2012, vykonanej na 
Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie I. polroka 
2012. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 



 
     Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 157/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 4/2012 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 158/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu na  
financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 7.1.2 Výstavba 
a rekonštrukcia chodníkov vo výške 15 000 €. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2012  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie monitorovaciu správu 
Mesta Kežmarok za 1. polrok 2012. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 160/2012  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na návrh primátora mesta vymenúva Ing. 
Evu Grotkovskú do funkcie riaditeľky Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, 
príspevkovej organizácie  Mesta Kežmarok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 



     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 161/2012  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia 
akčného plánu Programu rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2008 -2013  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 162/2012  
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje  podľa bodu 2.dôvodovej správy 
postup vypracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 
pre roky 2014 – 2020. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 163/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok    
 
a)rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti pozemku z parcely 
KN-C 3296/6 diel „1“ o výmere 11m2, pričleneného k parcele KN-C 3296/75, k.ú. 
Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 14280922-018/2012 (GP vyhotovil geodet 
F.Čekovský), do vlastníctva žiadateľa Ing. Milana Šúreka, bytom J. Jesenského 12/2476, 
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že pozemok sa nachádza 
v tesnej blízkosti rodinného domu a pozemku žiadateľa a uvedenú časť pozemku nie je možné 
inak využiť. 
  
b) schvaľuje 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 3296/6 diel „1“ o výmere 11m2 pričleneného 
k parcele KN-C 3296/75, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 14280922-018/2012,  
pre Ing. Milana Šúreka, bytom J. Jesenského 12/2476, Kežmarok, za cenu 31,53EUR/m2. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 



     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 164/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 pís.e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predaj pozemku, časť parcely KN-E 4445, orná pôda, o výmere 83 
m2 k.ú. Kežmarok  pre Ing.Jozefa Ezechiáša CSc., bytom  Koeningsbergerstrasse 4  
Herrenberg, Nemecko   a Ing.Jána Ezechiáša bytom Račianska 13152/69B, Bratislava – Nové 
Mesto je prípadom hodným osobitného zreteľa,  s ohľadom na skutočnosť, že tento 
pozemok je užívaný ako predzáhradka pred rodinným domom ako aj vstup do rodinného 
domu , ktorého sú žiadatelia spoluvlastníci. 
b) s c h v a ľ u j e  
odpredaj pozemku – časť parcely  KN-E 4445 diel „1“ o výmere 63 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C 2249/3, zastavaná plocha o výmere 63 m3 a diel „2“ o výmere 
20 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 2249/4, zastavaná plocha o výmere 20 
m2  podľa geometrického plánu č.48/2012 - k.ú. Kežmarok  pre Ing.Jozefa Ezechiáša CSc., 
bytom  Koeningsbergerstrasse 4  Herrenberg, Nemecko v podiele 2/7,   a  Ing.Jána Ezechiáša 
bytom Račianska 13152/69B, Bratislava – Nové Mesto v podiele  5/7,  za cenu  8,30 €/m2. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 165/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu časti pozemku p.č.KN-C 3142, zast.pl. nádvoria 
k.ú. Kežmarok,  pod predajným stánkom na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku, o výmere 16 
m2 (Mäso –údeniny), pre žiadateľku Darinu Neupauerovú, 059 52 Veľká Lomnica, Studený 
Potok 15/12, IČO 32398841, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti, a je vlastníkom stavby na predmetnom pozemku, 
s ch v a ľ u j e   
predĺženie prenájmu časti pozemku p.č.KN-C 3142, zast.pl. nádvoria k.ú. Kežmarok,  pod 
predajným stánkom na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku, o výmere 16 m2 (Mäso –údeniny), 
pre žiadateľku Darinu Neupauerovú, 059 52 Veľká Lomnica, Studený Potok 15/12, IČO 
32398841, na dobu neurčitú, za cenu  34 €/mesiac, t.j. 408 €/ rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 



     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu časti pozemkov pod umiestnenými  veľkoplošnými 
reklamnými zariadeniami na samostatných  konštrukciách, ktoré sa   nachádzajú:  

- veľkoplošné reklamné zariadenie na samostatnej konštrukcii - časť pozemku  p.č. KN 
– C 2660/1, ost.pl., k.ú. Kežmarok, ul. Jakuba Kraya, za oplotením FŠ  vľavo pri 
štátnej ceste smer  na Ľubicu 

- veľkoplošné reklamné zariadenie na samostatnej konštrukcii - časť pozemku  p.č. KN 
– C 2660/1, ost.pl., k.ú. Kežmarok, ul. Trhovište, za oplotením FŠ,  vľavo pri  
parkovisku pri futbalovom štadióne 

pre  žiadateľa spoločnosť Gryf reklamné štúdio, s.r.o. so sídlom Pažite 56, 010 09 Žilina-
Bytčica, IČO: 45939187, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o predĺženie prenájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky 
povinnosti,  
 
s ch v a ľ u j e   
predĺženie nájmu časti pozemkov pod umiestnenými veľkoplošnými reklamnými 
zariadeniami na samostatných  konštrukciách, ktoré sa   nachádzajú na ul. J. Kraya a na ul 
Trhovište v Kežmarku:  

- veľkoplošné reklamné zariadenie na samostatnej konštrukcii - časť pozemku  p.č. KN 
– C 2660/1, ost.pl., k.ú. Kežmarok, ul. Jakuba Kraya, za oplotením FŠ  vľavo pri 
štátnej ceste smer  na Ľubicu 

- veľkoplošné reklamné zariadenie na samostatnej konštrukcii - časť pozemku  p.č. KN 
– C 2660/1, ost.pl., k.ú. Kežmarok, ul. Trhovište, za oplotením FŠ,  vľavo pri  
parkovisku pri futbalovom štadióne 

pre  žiadateľa spoločnosť Gryf reklamné štúdio, s.r.o. so sídlom Pažite 56, 010 09 Žilina-
Bytčica, IČO: 45939187,  na dobu neurčitú, za cenu  250 €/ks/rok, t. j. 500 €/2 kusy/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 167/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu časti pozemku p.č. KN-C 1932 ost. plocha, k.ú. 
Kežmarok o výmere  60 m2, ktoré je používané ako služobné parkovisko pre zamestnancov  
pri  čerpacej stanici, pre žiadateľa spoločnosť SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 



12, IČO: 31 322 832, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie 
nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, 
 
s ch v a ľ u j e   
predĺženie prenájmu časti pozemku p.č. KN-C 1932 ost. plocha, k.ú. Kežmarok o výmere  60 
m2, ktoré je používané ako služobné parkovisko pre zamestnancov  pri  čerpacej stanici, pre 
žiadateľa spoločnosť SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, IČO: 31 322 832, na 
dobu neurčitú, za cenu  200 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 
 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady  č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu časti pozemku p.č. KN-
E 884/1, ostatná plocha o výmere 80 m2 – k.ú. Kežmarok pre žiadateľa Ing. Jozefa Kleina, 
CSc, Sihoť 1536/1, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o predĺženie nájmu pre nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti , 
o pozemok sa stará a udržiava  na ňom poriadok.  
 
s ch v a ľ u j e   
predĺženie prenájmu časti pozemku p.č. KN-E 884/1, ostatná plocha o výmere 80 m2 – k.ú. 
Kežmarok pre žiadateľa Ing. Jozefa Kleina, CSc, Sihoť 1536/1, Kežmarok, na dobu neurčitú. 
Nájomné bude realizované formou vecného plnenia t.j. starostlivosti a udržiavania verejného 
priestranstva v čistote a poriadku. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady  č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti parciel p.č. KN-E 4261/3, 
vodná plocha o výmere 100 m2 a p.č.KN-E 4261/4 , trvalý trávnatý porast o výmere 300 m2 – 



k.ú. Kežmarok pre žiadateľa Michala Jakšu, bytom Poľná 65 A, Kežmarok, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa nakoľko ide  o medzu bez možnosti iného využitia , na ktorom je 
v súčasnosti zriadená čiernu skládka rôzneho komunálneho odpadu a žiadateľ ho chce 
prenajať za účelom vypratania, udržiavania čistoty a zriadenia  oddychovej zóny  
 
s ch v a ľ u j e   
prenájom časti parciel p.č. KN-E 4261/3, vodná plocha o výmere 100 m2 a p.č. KN-E 4261/4 
, trvalý trávnatý porast o výmere 300 m2 – k.ú. Kežmarok pre žiadateľa Michala Jakšu, bytom 
Poľná 65 A, Kežmarok, na dobu neurčitú,  za cenu 0,126 €/m2/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 170/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Gen.Štefánika 32 v 
Kežmarku, na prízemí, pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r. o. Čapajevova 36, Prešov 080 
46, IČO 17147786, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie 
nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, 
a prevádzkuje  v predmetnom nebytovom priestore predajňu potravín. 
  
s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Gen.Štefánika č.32 v Kežmarku, na 
prízemí, pre spoločnosť MILK-AGRO, spol. s r. o. Čapajevova 36, Prešov 080 46, IČO 
17147786, na dobu neurčitú, za cenu  5157,04 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – garáže, na ul. Vyšný Mlyn v 
Kežmarku, pre Milana Špinera, Lanškrounská 22, 060 01 Kežmarok, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu pre dlhodobého nájomcu, ktorý si 



plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, a užíva predmetný nebytový priestor v súlade 
s nájomnou zmluvou, 
  
s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru – garáže, na ul. Vyšný Mlyn v Kežmarku, pre 
Milana Špinera, Lanškrounská 22, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu  246.96 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 172/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte Gen.Štefánika 27-29 v  
Kežmarku, na prízemí, pre Miroslava Krupku PEKÁREŇ – Krupka, 060 01 KK, Michalská 
18, IČO 37240374, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie 
nájmu pre nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, a prevádzkuje  
v predmetnom nebytovom priestore predajňu chlieb-pečivo. 
  
s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Gen.Štefánika č. 27-29 v Kežmarku, na 
prízemí, pre Miroslava Krupku PEKÁREŇ – Krupka, 060 01 KK, Michalská 18, IČO 
37240374, na dobu neurčitú, za cenu  1561 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 173/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte  Mestskej športovej haly 
Vlada Jančeka, ul. Nižná brána s.č.2250 v Kežmarku na pozemku p.č. KN-C 1938/20 a to:
  
- veľkej  telocvične - miestnosť č.33 o výmere 680 m2 – na prízemí 
- šatne – miestnosť č.17 o výmere 35 m2 – na prízemí   
- skladu – miestnosť č. 23 o výmere 15.64 m2 – na prízemí,  
od pondelka do štvrtku v čase od 7,00 do 11,00 hod. ,pre Strednú umeleckú školu, Slavkovská 
19, 060 01 Kežmarok, IČO 36 155 667 je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že 



ide  o prenájom na zabezpečenie vyučovacieho predmetu povinnej telesnej výchovy pre 
študentov školy,  
 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, ul. Nižná 
brána s.č.2250 v Kežmarku na pozemku p.č. KN-C 1938/20 a to:  
- veľkej  telocvične - miestnosť č.33 o výmere 680 m2 – na prízemí 
- šatne – miestnosť č.17 o výmere 35 m2 – na prízemí   
- skladu – miestnosť č. 23 o výmere 15.64 m2 – na prízemí,  
pre Strednú umeleckú školu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO 36 155, na dobu 
neurčitú, s výnimkou školských prázdnin v mesiacoch júl-august, od pondelka do štvrtku 
v čase od 7,00 do 11,00 hod, za cenu  5 €/hodina. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

     Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu časti stĺpov VO, na ktorých sú umiestnené 
informačno-navigačné tabule nachádzajúce sa  v lokalitách :  
 
- BILLA 
- ul. Martina Lányiho - príjazd do mesta v smere od Popradu, vpravo pri hlavnej ceste,                
        v chodníku pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava, pred odb. na ul. 
J.Kraya, na         pozemku p.č. KN-C 3144, zast.pl.,k. ú. Kežmarok 
- ul. Toporcerova -  príjazd od Popradu, smer ku kruhovému objazdu, smer Billa - vpravo 
v           chodníku oproti mestskému cintorínu, na pozemku p.č. KN-C 3235, 
         zast.pl. k.ú. Kežmarok 

- ul. Pod lesom -  v smere od sídliska Sever  smer k hradu, v zeleni pred mostom, na 
pozemku         p.č. KN-C 2497/1, zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- ul. Jakuba Kraya -  príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, pred križovatkou vpravo 
v zeleni,        pri ceste  na   pozemku  p.č. KN-C 3235,  zast.pl. k. ú. 
Kežmarok         ul.Hradné námestie - v smere od radnice k hradu, 
vpravo v zeleni pri ceste,           na  pozemku  p.č. KN-C 3217, zast.pl. k. ú. 
Kežmarok 

- ul. Slavkovská    - v smere od obce Malý Slavkov,  pri LIDLI,  v chodníku pri ceste, 
pred         kruhovým objazdom, na pozemku  p.č. KN-C 3255/2,ost.pl., 
k.ú Kežmarok  

- SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA a.s. 
- ul. Tvarožianska - v smere od centra mesta na sídlisko JUH, vpravo, v zeleni pri ceste, 
pri        nákupnom centre Kaufland, na pozemku  p.č. KN-C 670/59, 
zast.pl., k.ú      Kežmarok 



- ul. Jakuba Kraya - príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, vpravo v zeleni, pri 
chodníku  na        pozemku  p.č. KN-C 3235, zast.pl. k.ú. Kežmarok 

- ul. Toporcerova - príjazd od kruhového objazdu od Sp. Belej, smer  na Poprad, vpravo 
      v chodníku na pozemku p.č. KN-C 3147, zast.pl. k.ú. 
Kežmarok 
- ul. Jakuba Kraya - príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, vpravo v zeleni, pri 
chodníku,       pred odbočením na ul. Hviezdoslavovu, na  pozemku  p.č. 
KN-C 3240,        zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- Kušnierska brána    - príjazd do centra mesta v smere od hlavnej cesty, pred  odbočením na 
ul.        Dr. Alexandra, vpravo v zeleni oproti H.A.O.B., na  pozemku  p.č. 
KN-C        85, zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- ul. Toporcerova  - príjazd od Popradu, smer ku kruhovému objazdu, vpravo v chodníku 
pred                   autobusovou zastávkou, na pozemku p.č. KN- C 3235, zast.pl. k.ú. 
        Kežmarok 

- VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA a.s.: 
- ul. Jakuba Kraya- príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, vpravo v chodníku, oproti 
    Bavorskému dvoru, na pozemku p.č. KN-C 3124, zast.pl. k.ú. 
Kežmarok  

- ul. Dr. Alexandra- príjazd do centra mesta v smere od  Billy , vpravo v chodníku, pri 
objekte        

                                   Hotelovej akadémie O.B, na pozemku p.č. KN-C 3231/1,zast.pl.,  
    k.ú.Kežmarok 

- ul. Jakuba Kraya-  smer na obec Ľubica, pri autobusovej zastávke, vpravo, v chodníku 
vedľa    hlavnej cesty,  na   pozemku  p.č. KN-C 3143, zast.pl. k. ú. Kežmarok     

- ul. Hradné námestie-v smere od hradu k radnici, vľavo v zeleni pri miestnej komunikácii, na        

                                    pozemku  p.č. KN-C 3217, zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- ul. Martina Lányiho-príjazd do mesta v smere od Popradu, vpravo pri hlavnej ceste, 
v chodníku     
                                    pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava, pred odb. na ul. J. Kraya, na pozemku  
          p.č. KN-C 3144, zast. pl., k. ú.  Kežmarok 
 - ul. Toporcerova-      príjazd od kruhového objazdu od Sp. Belej, pri mestskom cintoríne   
                smer  na Poprad, vpravo v chodníku na pozemku p.č. KN-C 
3147,                 zast.pl. k.ú. Kežmarok, 

pre žiadateľa, spoločnosť ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. Komenského 27, 
902 01 Pezinok, IČO: 31 426 051, kancelária Rampová 5,  040 01 Košice, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie prenájmu pre dlhodobého 
nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
s ch v a ľ u j e   
 
predĺženie prenájmu časti stĺpov VO, na ktorých sú umiestnené informačno-navigačné 
zariadenia  v lokalitách :  
 
v lokalitách ( pre klienta – BILLU  s.r.o.): 
- ul. Martina Lányiho - príjazd do mesta v smere od Popradu, vpravo pri hlavnej ceste,                
        v chodníku pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava, pred odb. na ul. 
J.Kraya, na         pozemku p.č. KN-C 3144, zast.pl.,k. ú. Kežmarok 



- ul. Toporcerova -  príjazd od Popradu, smer ku kruhovému objazdu, smer Billa - vpravo 
v           chodníku oproti mestskému cintorínu, na pozemku p.č. KN-C 3235, 
         zast.pl. k.ú. Kežmarok 

- ul. Pod lesom -  v smere od sídliska Sever  smer k hradu, v zeleni pred mostom, na 
pozemku         p.č. KN-C 2497/1, zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- ul. Jakuba Kraya -  príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, pred križovatkou vpravo 
v zeleni,        pri ceste  na   pozemku  p.č. KN-C 3235,  zast.pl. k. ú. 
Kežmarok  

- ul.Hradné námestie   -  v smere od radnice k hradu, vpravo v zeleni pri ceste, na  pozemku  
p.č.     

       KN-C 3217, zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- ul. Slavkovská    - v smere od obce Malý Slavkov,  pri LIDLI,  v chodníku pri ceste, 
pred         kruhovým objazdom, na pozemku  p.č. KN-C 3255/2,ost.pl., 
k.ú Kežmarok  

 
v lokalitách (pre klienta Slovenskú Sporiteľňu a.s.): 
 
- ul. Tvarožianska - v smere od centra mesta na sídlisko JUH, vpravo, v zeleni pri ceste, 
pri        nákupnom centre Kaufland, na pozemku  p.č. KN-C 670/59, 
zast.pl., k.ú      Kežmarok 

- ul. Jakuba Kraya - príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, vpravo v zeleni, pri 
chodníku  na        pozemku  p.č. KN-C 3235, zast.pl. k.ú. Kežmarok 

- ul. Toporcerova - príjazd od kruhového objazdu od Sp. Belej, smer  na Poprad, vpravo 
      v chodníku na pozemku p.č. KN-C 3147, zast.pl. k.ú. 
Kežmarok 
- ul. Jakuba Kraya - príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, vpravo v zeleni, pri 
chodníku,       pred odbočením na ul. Hviezdoslavovu, na  pozemku  p.č. 
KN-C 3240,        zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- Kušnierska brána    - príjazd do centra mesta v smere od hlavnej cesty, pred  odbočením na 
ul.        Dr. Alexandra, vpravo v zeleni oproti H.A.O.B., na  pozemku  p.č. 
KN-C        85, zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- ul. Toporcerova  - príjazd od Popradu, smer ku kruhovému objazdu, vpravo v chodníku 
pred                   autobusovou zastávkou, na pozemku p.č. KN- C 3235, zast.pl. k.ú. 
        Kežmarok 

v lokalitách (pre klienta Všeobecná úverová banka a.s.): 
 
- ul. Jakuba Kraya- príjazd do mesta v smere od obce Ľubica, vpravo v chodníku, oproti 
    Bavorskému dvoru, na pozemku p.č. KN-C 3124, zast.pl. k.ú. 
Kežmarok  

- ul. Dr. Alexandra- príjazd do centra mesta v smere od  Billy , vpravo v chodníku, pri 
objekte        

                                   Hotelovej akadémie O.B, na pozemku p.č. KN-C 3231/1,zast.pl.,  
    k.ú.Kežmarok 

- ul. Jakuba Kraya-  smer na obec Ľubica, pri autobusovej zastávke, vpravo, v chodníku 
vedľa    hlavnej cesty,  na   pozemku  p.č. KN-C 3143, zast.pl. k. ú. Kežmarok     



- ul. Hradné námestie-v smere od hradu k radnici, vľavo v zeleni pri miestnej komunikácii, na        

                                    pozemku  p.č. KN-C 3217, zast.pl. k. ú. Kežmarok 

- ul. Martina Lányiho-príjazd do mesta v smere od Popradu, vpravo pri hlavnej ceste, 
v chodníku     
                                    pri Gymnáziu P.O.Hviezdoslava, pred odb. na ul. J. Kraya, na pozemku  
          p.č. KN-C 3144, zast. pl., k. ú.  Kežmarok 
 - ul. Toporcerova-      príjazd od kruhového objazdu od Sp. Belej, pri mestskom cintoríne   
                smer  na Poprad, vpravo v chodníku na pozemku p.č. KN-C 
3147,                 zast.pl. k.ú. Kežmarok, 

 
pre  žiadateľa – spoločnosť ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o. Komenského 27, 
902 01 Pezinok, IČO: 31 426 051, na dobu neurčitú, za cenu  85 €/ks/rok, t. j. 1530 €/18 
kusov/rok . 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom atleticko-futbalového štadióna na ul. Trhovište 2, na 
pozemku p.č. KN-C 2660/1 ost.pl. a  tréningového futbalového štadióna na ul. Tvarožianskej, 
na pozemku p.č. KN-C 666 ost.pl, k.ú. Kežmarok, od pondelka do štvrtku v čase od 7,00 do 
11,00 hod. ,pre Strednú umeleckú školu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO 36 155 667 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom na zabezpečenie 
vyučovacieho predmetu povinnej telesnej výchovy pre študentov školy,  
 
s ch v a ľ u j e  
prenájom atleticko-futbalového štadióna na ul. Trhovište 2, na pozemku p.č. KN-C 2660/1 
ost.pl. a  tréningového futbalového štadióna na ul. Tvarožianskej, na pozemku p.č. KN-C 666 
ost.pl, k.ú. Kežmarok, pre Strednú umeleckú školu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, IČO 
36 155 667, na dobu neurčitú, s výnimkou školských prázdnin v mesiacoch júl-august, od 
pondelka do štvrtku v čase od 7,00 do 11,00 hod, za cenu 1 €/hodina. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 176/2012  
 
Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu časti oplotenia mestského cintorína v Kežmarku, 
na Kamennej bani - KN-C 3342/2, ost.pl. , k. ú. Kežmarok na ktorom je nainštalovaná 
informačná  tabuľa  o rozmeroch 0,5 m x 1 m, pre Františka Kredatusa – Kamenárstvo, 06001 
Kežmarok, P.J.Šafárika 8, 060 01 Kežmarok, IČO 10725318,  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu, ktorý si voči prenajímateľovi 
Mestu Kežmarok plní všetky povinnosti,  
 
s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti oplotenia mestského cintorína v Kežmarku, na Kamennej bani - 
KN-C 3342/2, ost.pl. , k. ú. Kežmarok  na  ktorom  je  nainštalovaná  informačná  tabuľa o  
rozmeroch  
0,5 m x 1 m, pre Františka Kredatusa – Kamenárstvo, 06001 Kežmarok, P.J.Šafárika 8, 060 
01 Kežmarok, IČO 10725318, na dobu neurčitú, za cenu  60 €/ks/rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 177/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

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 nájmu bytu č. 6 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden rok 

Eve Martonovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, Kežmarok  je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa,  z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. 

a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 6 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Eve 
Martonovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 178/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
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 nájmu bytu č. 19 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden rok 

Lenke Stančekovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.  

a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 19 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Lenke 
Stančekovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 179/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
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 nájmu bytu č. 25 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden rok 

Monike Haluškovej, trvale bytom Gen. Štefánika 14, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.  

a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 25 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Monike 
Haluškovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 180/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 

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 nájmu bytu č. 28 na ul. Gen. Štefánika 14 o jeden rok 

Denise Makovskej, trvale bytom Lanškrounská 13, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  
zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 

a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 28 na ul. Gen. Štefánika 14 v Kežmarku nájomcovi Denise 
Makovskej, trvale bytom  Lanškrounská 13, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 181/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 12 na ul. Košická 1 o tri roky 
Petrovi Šiškovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 1, Kežmarok, je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 12 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Šiškovi 
s manželkou Zuzanou,  trvale bytom Košická 1, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 182/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 13  na ul. Košická 1 o tri roky 
Jane Tyrpákovej s manželom Jozefom, trvale bytom Košická 1, Kežmarok, je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 13 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi Jane Tyrpákovej 
s manželom Jozefom,  trvale bytom Košická 1, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

  
   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 183/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 15  na ul. Košická 1 o tri roky 
MVDr. Gregorovi Paštékovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 1, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 15 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi MVDr. Gregorovi 
Paštékovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom Košická 1, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 
 

  
 
 



   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 184/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 16  na ul. Košická 1 o tri roky 
Ing. Ondrejovi Eliášovi s manželkou Gabrielou, trvale bytom Košická 1, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 16 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Ondrejovi Eliášovi 
s manželkou Gabrielou,  trvale bytom Košická 1, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 185/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 17  na ul. Košická 1 o tri roky 
Petrovi Garančovskému s manželkou Ivanou, trvale bytom Košická 1, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 17 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Garančovskému 
s manželkou Ivanou,  trvale bytom Košická 1, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 186/2012  
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 18  na ul. Košická 1 o tri roky 
Ing. Miroslave Siskovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Košická 1, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 18 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Miroslave Siskovej 
s manželom Radoslavom,  trvale bytom Košická 1, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 187/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 19  na ul. Košická 1 o tri roky 
Pavlovi Piatrovi s manželkou Milenou, trvale bytom Košická 1, Kežmarok, je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 19 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi Pavlovi Piatrovi 
s manželkou Milenou,  trvale bytom Košická 1, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 188/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 23  na ul. Košická 1 o tri roky 
Stanislavovi Ludrovskému s manželkou Vierou, trvale bytom Záhradná 54, Spišské 
Vlachy, je prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované 
uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č.  443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 23 na ul. Košická 1 v Kežmarku nájomcovi Stanislavovi 
Ludrovskému s manželkou Vierou,  trvale bytom Záhradná 54,  Spišské Vlachy, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 189/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 2  na ul. Košická 3 o tri roky 
Beáte Némethovej s manželom Viliamom, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 2 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Beáte Némethovej 
s manželom Viliamom, bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

   
 
 



  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 190/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 3  na ul. Košická 3 o tri roky 
Anne Bolešovej s manželom Pavlom, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 3 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Anne Bolešovej 
s manželom Pavlom, bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 191/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 4  na ul. Košická 3 o tri roky 
Jaroslavovi  Hocherovi s manželkou Martinou, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 4 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Jaroslavovi Hocherovi 
s manželkou Martinou, bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 192/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 5  na ul. Košická 3 o tri roky 
Františkovi Slaninovi s manželkou Jozefínou, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 5 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Františkovi Slaninovi 
s manželkou Jozefínou, bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 193/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 6 na ul. Košická 3 o tri roky 
Anne Ribovičovej s manželom Jozefom, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je prípadom  
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 6 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Anne Ribovičovej 
s manželom Jozefom,  trvale bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 194/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 7 na ul. Košická 3 o tri roky 
Ľubomírovi Marcinekovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 7 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi Marcinekovi 
s s manželkou Alenou,  trvale bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 195/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 8 na ul. Košická 3 o tri roky 
Matejovi Vernarskému s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je 
prípadom  hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona  č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 8 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Matejovi Vernarskému 
manželkou Renátou,  trvale bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 196/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
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 nájmu bytu č. 9 na ul. Košická 3 o tri roky 
Ing. Elene Hlaváčovej, trvale bytom Košická 3, Kežmarok, je prípadom  hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle 
zákona č. 443/2010 Z.z. 
 
a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č. 9 na ul. Košická 3 v Kežmarku nájomcovi Ing.  Elene Hlaváčovej,  
trvale bytom Košická 3, Kežmarok, o tri roky. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 197/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok 
rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 na ul. Košická 11 v Kežmarku Danielovi 
Lopatovskému s manželkou Renátou, trvale bytom  Bardejovská 3, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa   z dôvodu, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím 
a byt č. 1 je bezbariérový 

a    s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 1 Košická 11, Kežmarok Danielovi Lopatovskému s manželkou Renátou, 
trvale bytom  Bardejovská 3,  Kežmarok, na dobu desať rokov. 

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

 
 
 



    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 198/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 sc h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia č. 133/2012 zo dňa 28.6.2012 tak, že zo znenia uznesenia sa vypúšťa slovné 
spojenie „s manželom Ladislavom“.  

Uznesenie bude znieť nasledovne : 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok  

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 nájmu bytu č. 15 na ul. Weilburská  7 o tri roky 

Mgr. Daniele Demkovej, trvale bytom Weilburská 7, Kežmarok, je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu 
v zmysle zákona 443/2010 

a    s c h v a ľ u j e 
predĺženie nájmu bytu č.15 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Daniele 
Demkovej,  trvale bytom Weilburská 7, Kežmarok, o tri roky 

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

 
    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 199/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
schvaľuje 
 zmenu uznesenia č.146/2012 tak, že dopĺňa predmet prenájmu a  schvaľuje prenájom  časti 
strechy o výmere  40 m2. 
Uznesenie po doplnení bude znieť nasledovne:  
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru - miestnosť č.18 a časti strechy 
o výmere 40 m2 v budove futbalového štadióna s.č. 860 v Kežmarku, Trhovište 2 pre 
spoločnosť Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, je  prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že spoločnosť odkupuje spoluvlastnícky podiel na televíznych káblových 
rozvodov mesta Kežmarok a v uvedenom nebytovom priestore je umiestnená hlavná stanica 
a anténne systémy TKR Kežmarok   
b) schvaľuje 



prenájom nebytového priestoru - miestnosť č.18 a časť strechy o výmere  40 m2 v budove 
futbalového štadióna sč. 860 na ul. Trhovište 2 v Kežmarku, na dobu neurčitú, pre spoločnosť 
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2, IČO: 35 765 143 za cenu 600 eur/rok.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 200/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e  
odkúpenie pozemkov  KN-C 3161, zastavaná plocha  o výmere 122 m2, KN-E 883/2, 
ostatná plocha o výmere 341 m2 , KN-E 926, zastavaná plocha  o výmere 189 m2 - k.ú. 
Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod miestnymi 
komunikáciami od Východoslovenskej energetiky a.s.,  Mlynská 31,  Košice  ( IČO : 
36 211 222) v súlade so znaleckým posudkom č.121/2012 zo dňa 16.7.2012 
vypracovaným znalcom Ing.Pavlom Maťufkom, Ružová 17, Prešov za cenu  4 600,- €  . 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

    Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 09. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 201/2012  
 
Mestské zastupiteľstvo  v  Kežmarku    
schvaľuje 
 Dodatok č. 8 Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok takto:  
Článok V. Predmet činnosti spoločnosti sa rozširuje o písmeno s/ vedenie účtovníctva 
s účinnosťou od 01.10.2012 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 


