
                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 241/2012 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 13.12.2012, 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. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 242/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti  
Spravbytherm, s. r. o. Kežmarok, Poľná 1 Kežmarok – záznam č. 8/2012, za 
kontrolované obdobie roka 2011. 
 

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

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 243/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2013. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  
 
 
 
 
 



                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 244/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 
o miestnych daniach podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 245/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 
predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 246/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

III. prerokovalo  
             v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  Zmeny ÚPN 
              CMZ Kežmarok  - Plocha občianskej vybavenosti  
 
II.      berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Plocha občianskej  
            vybavenosti  
 
 II.2     schválený návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Plocha občianskej  
             vybavenosti je v určenom rozsahu  záväzným a smerným podkladom pre   
             vypracovanie dokumentácie pre stavebné   povolenie  
 
 II.3     výsledok preskúmania návrhu  Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Plocha  



             občianskej vybavenosti Krajským stavebným úradom v Prešove, ako príslušným 
              orgánom  územného plánovania vyjadrenom v stanovisku č.  2012-884/3832-2 zo       
dňa 6.12.2012 
              

 
V. súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
            prerokovania návrhu  Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Plocha občianskej  
            vybavenosti  

  
       IV .     schvaľuje  

IV.1    návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Plocha občianskej vybavenosti  
 

       IV.2    Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č.    zo dňa , ktorým sa vyhlasuje  
                   súvisiaca  zmena   záväznej časti Územného plánu CMZ Kežmarok   
 

V.        ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť  Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Plocha občianskej  
             vybavenosti ,vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom po dobu 30  
            dní  a doručením  dotknutým orgánom  

    V.2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení  Zmeny ÚPN       
              CMZ Kežmarok  - Plocha občianskej vybavenosti  doručiť MDVARR SR 
 
  V.3    Návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Plocha občianskej vybavenosti po opatrení  
           schvaľovacou  doložkou  zaslať spolu  s výpisom z uznesenia   MsZ na spoločný  
           stavebný úrad    a Krajský stavebný  úrad v Prešove  
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 247/2012 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

IV. prerokovalo  
             v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  Zmeny ÚPN 
              CMZ Kežmarok  - Zmiešané funkcie, Areál bývalých kasární  
 
II.      berie na vedomie  
II.1     správu o prerokovaní návrhu Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Zmiešané funkcie,  



           Areál bývalých kasární  
 
 II.2     schválený návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Zmiešané funkcie, Areál  
            bývalých kasární  je v určenom rozsahu  záväzným a smerným podkladom pre   
             vypracovanie dokumentácie pre stavebné   povolenie  
 
 II.3     výsledok preskúmania návrhu  Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Zmiešané  
            funkcie, Areál bývalých kasární   Krajským stavebným úradom v Prešove, ako  
             príslušným orgánom  územného plánovania vyjadrenom v stanovisku č.  2012-  
883/3787-2 zo dňa 5.12.2012  

 
VI. súhlasí  
III.1     s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia  
            prerokovania návrhu  Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok - Zmiešané funkcie, Areál  
            bývalých kasární  

 
       IV .     schvaľuje  

IV.1    návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Zmiešané funkcie, Areál bývalých  
            kasární  
 

       IV.2    Všeobecné záväzné  nariadenie mesta Kežmarok  č.    zo dňa , ktorým sa vyhlasuje  
                   súvisiaca  zmena   záväznej časti Územného plánu CMZ Kežmarok   
 

V.        ukladá  
V.1      zverejniť záväznú časť  Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Zmiešané funkcie 
            Areál bývalých kasární  ,vyvesením na úradnej tabuli mesta obvyklým spôsobom  
            po dobu 30  dní  a doručením  dotknutým orgánom  
V.2     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení Zmiešané  
            funkcie, Areál bývalých kasární   doručiť MDVARR SR 

                                                                                                               
       V.3    Návrh Zmeny ÚPN CMZ Kežmarok  - Zmiešané funkcie, Areál bývalých  

           kasární   po opatrení  schvaľovacou  doložkou  zaslať spolu  s výpisom  
           z uznesenia   MsZ na spoločný  stavebný úrad  a Krajský stavebný  úrad v Prešove  

 

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

 
 



 
                Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 248/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
schvaľuje 
VZN Mesta Kežmarok  č. 6 / 2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, 
podávanie a požívanie alkoholických nápojov  v predajniach potravín alebo na iných 
verejne prístupných miestach na území mesta Kežmarok. 
 

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

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 249/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
p r e r o k o v a l o 
protest prokurátora proti VZN Mesta Kežmarok č.2/2001 o používaní zábavnej pyrotechniky 
na území mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 250/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
z r u š u j e  
VZN Mesta Kežmarok č.2/2001 o používania zábavnej pyrotechniky na území mesta 
Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 



 
                Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 251/2012 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.3 k VZN č. 2/2008 v znení VZN č. 6/2009 
o určení výšky príspevku na činnosť materskej  školy, základnej umeleckej školy 
a školského zariadenia. 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 252/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2013 – 2015. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 253/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 278/2011. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 254/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške približne 848 700 
eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškounská 1B, 1C 
v Kežmarku, s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2013. 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 255/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2013 
podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienky č. 1 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 256/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok 
na roky 2014 - 2015 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 257/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 268 
815 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov: 

 
Prvok 3.4.3 Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta 25 000 
Prvok 7.1.2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov 90 000 
Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 153 815 
  SPOLU 268 815 

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

 
 
 
 



                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 258/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 6/2012 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 259/2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu 
zasadnutí  mestského zastupiteľstva na rok 2013. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 260/2012 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vystupuje zo Združenia miest a obcí Slovenska  
ku  dňu 31.12. 2012. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

               
 
 
 
 
 
 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 261/2012 
 

a)      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje členstvo Mesta Kežmarok v 
Záujmovom združení právnických osôb Slovenské dedičstvo UNESCO,  

     b)        Poveruje primátora mesta Kežmarok na právne úkony   
             vedúce k členstvu v Záujmovom združení právnických osôb Slovenské dedičstvo    
             UNESCO 

c)       Poveruje primátora mesta Kežmarok zastupovaním Mesta Kežmarok v orgánoch 
Záujmového združenia právnických osôb Slovenské dedičstvo UNESCO 

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

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 262/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e  
Doplnok č. 1 Zásad hospodárenia s majetkom mesta, podľa predloženého návrhu, 
vrátane Prílohy č. 2, ktorou sa stanovujú Sadzby minimálneho nájomného za prenájom 
nehnuteľného majetku mesta Kežmarok, ktorý je v správe  STZ mesta Kežmarok 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 263/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpustenie poplatku z omeškania 
Margite Gáborovej, Hlavné námestie 16, Kežmarok vo výške 511,90 eur. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
                



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 264/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo v 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 nehnuteľnosti časti pozemku z parcely KN-C  
3342/2 o výmere 151m2, do vlastníctva žiadateľov: Ervín Krempaský a Margita Krempaská, 
obaja bytom Kamenná baňa 28, Kežmarok, je prípadom hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že predmetný pozemok tvorí vstup na pozemok vo vlastníctve žiadateľov 
a nachádza sa na ňom príjazdová komunikácia ku pozemku a stavbám v ich vlastníctve. 
 
b) schvaľuje 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 3342/2, novovytvorenej parcely KN-C 3342/19 
o výmere 151m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 36/2012, pre žiadateľov: 
Ervín Krempaský a manželka Margita Krempaská, obaja bytom Kamenná baňa 28, 
Kežmarok, za cenu 28,60EUR/m2.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 265/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok 
 
schvaľuje 
 
odkúpenie pozemku parcely č. KN-C 3166 o výmere 948m2, k.ú. Kežmarok, za cenu 
6,53EUR/m2, do majetku mesta Kežmarok od vlastníka pozemku: Technické služby, s.r.o. 
Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 718 329.  
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 266/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e      
odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku KN-C parc.č. 1961/87, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 337m2, pod bytovým domom s.č. 1633 na ul. 
Petržalská v Kežmarku, k.ú. Ľubica vo výške spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a zariadeniach bytového domu s.č.1633 t.j. spoluvlastnícky podiel 5006/178848 
a spoluvlastnícky podiel 4976/178848 do výlučného vlastníctva mesta Kežmarok, za cenu 
10€/m2, od obce Ľubica IČO: 31942547 so sídlom Gen. Svobodu 248/127, 059 71 Ľubica.    
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 267/2012 
 
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 na 
pozemkoch:  
 
- p. č. KN-C 670/23,ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer  k TESCU –   2 ks 
- p. č. KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v           
  Kežmarku – 2 ks 
- p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti  
  H. A.  O. B. v  KK – 2 ks 
- p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, smer k bašte (za  
   oplotením futbalového štadióna ) – 1 ks 
- p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, smer  Poprad, vľavo - 2 ks 
- p. č. KN-E 5219/1, t. t. p. k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67,  vjazd do Kežmarku od 
Popradu,    
  vpravo – 1 ks. 
pre  žiadateľa spoločnosť Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová 5, 040 01 Košice, IČO 
36213136, 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 v lokalitách: 
 
- p. č. KN-C 670/23,ost.pl., k. ú. KK, ul. Tvarožianska, Kežmarok – smer  k TESCU –   2 ks 
- p. č. KN-C 1782, ost.pl., k. ú. KK, Slavkovská ul., smer Malý Slavkov – oproti SAD v           
  Kežmarku – 2 ks 
- p. č. KN-C 84/1, zast.pl. a nádvorie, k. ú. KK, ul. Kušnierska, Kežmarok - parkovisko oproti  
  H. A.  O. B. v  KK – 2 ks 
- p. č. KN-C 2660/1, ost.pl. k. ú. KK, ul. Trhovište, Kežmarok, smer k bašte (za  
   oplotením futbalového štadióna ) – 1 ks 
- p. č. KN-E 6774/1, vodná pl., k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67, smer  Poprad, vľavo - 2 ks 
- p. č. KN-E 5219/1, t. t. p. k. ú. KK, vedľa štátnej cesty I/67,  vjazd do Kežmarku od 
Popradu,    
  vpravo – 1 ks. 
pre žiadateľa, spoločnosť Rabaka reklamné panely, s.r.o. Rampová 5, Košice, 
IČO: 36213136,  na dobu neurčitú, za cenu  250 €/ks/rok, t. j. 2500 €/10 kusov/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 268/2012 
 
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 - E 6774/1, k.ú. 
Kežmarok, napravo v zeleni výjazd z Kežmarku do Popradu. na ktorom je umiestnené 
reklamné zariadenie – billboard pre spoločnosť Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM Račianska 
25, 831 02 Bratislava IČO: 11812168, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
ide o dlhodobého nájomcu mesta Kežmarok,   
 
s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti pozemku p.č. KN - E 6774/1, k.ú. Kežmarok, napravo v zeleni 
výjazd z Kežmarku do Popradu. na ktorom je umiestnené reklamné zariadenie – billboard pre 
spoločnosť Ing. Ladislav Strašil - NUBIUM Račianska 25, 831 02 Bratislava IČO: 11812168, 
na dobu neurčitú, za cenu 250 €/rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 269/2012 
 
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 časti pozemku parc. č. KN-C  3142, zast.pl. a nadvorie – 
miestna komunikácia, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2, pre Františka Tomalu, Továrenská 
626/6, 059 01 Spišská Belá, IČO 43 244 246, je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že ide o vlastníka predajného stánku, ktorý je umiestnený na predmetnom 
pozemku,   
 
s ch v a ľ u j e  
predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C  3142, zast.pl. a nadvorie – miestna 
komunikácia, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2, pre Františka Tomalu, Továrenská 626/6, 059 
01 Spišská Belá, IČO 43 244 246  na dobu neurčitú, za cenu 408 €/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 270/2012 
 
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. 1 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Tatiane Bergerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 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. 1 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Tatiane 
Bergerovej, trvale bytom  Gen. Štefánika  1049/14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 271/2012 
 
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. 14 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Petrovi Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, 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. 14 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Petrovi Lizákovi, trvale bytom  Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok  o jeden rok 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 272/2012 
 
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. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 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. 15 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Romanovi Vojtičkovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 273/2012 
 
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. Gen. Štefánika 1049/4 o jeden 
rok 
Beáte Bekešovej, trvale bytom Záhradná 1338/3, 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. 23 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Beáte 
Bekešovej, trvale bytom  Záhradná 1338/3, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 274/2012 
 
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. 26 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Marcele Janovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 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. 26 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Marcele Janovskej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 275/2012 
 
A.  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. 30 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Daniele Ivančákovej, trvale bytom Severná 1425/4, 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. 30 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Daniele Ivančákovej, trvale bytom  Severná 1425/4, Kežmarok  o jeden rok. 

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

                   
 
                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 276/2012 
 
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. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Antonovi Macurákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 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. 4 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Antonovi Macurákovi, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 277/2012 
 
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. 11, na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Jane Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 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. 11 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 
Lhotovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 278/2012 
 
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. 1 na ul. Košická 2224/12 o tri roky 
Marcele Karaffovej, trvale bytom Košická 2224/12 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. 1 na ul. Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Marcele 
Karaffovej, trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  o tri roky. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 279/2012 
 
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. Lanškrounská 1651/21 o jeden 
rok 
Dane Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie existujúceho nájmu nájomcovi, ktorý si 
plní svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy 
a    s c h v a ľ u j e 

predĺženie nájmu bytu č. 9 na ul. Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku nájomcovi Dane 
Želonkovej, trvale bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok  o jeden rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 280/2012 
 
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. 20 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom  Petržalská 1631/3, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa   z dôvodu potreby vyriešenia ich bytovej 
situácie 

 a   s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 20, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Radoslavovi Výrostekovi s manželkou 
Slavomírou, trvale bytom  Petržalská 1631/3,  Kežmarok, na dobu jedného roka. 

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

 
 
 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 281/2012 
 
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  2374/3 v Kežmarku Slavomírovi 
Gorfolovi s manželkou Luciou, trvale bytom  Lanškrounská 1632/24, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa   z dôvodu, že sa jedná o mladú rodinu s jedným nezaopatreným 
dieťaťom, ktorá býva v podnájme, pričom samostatné bývanie pomôže rodine žiadateľa 
vyriešiť bytovú situáciu 

a   s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 1, Košická 2374/3, Kežmarok Slavomírovi Gorfolovi s manželkou Luciou, 
trvale bytom  Lanškrounská 1623/24,  Kežmarok, na dobu troch rokov. 

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

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 282/2012 
 
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 bezbariérového bytu č. 1 na ul. Košická  2484/11 v Kežmarku 
Petrovi Garstkovi s manželkou Máriou, trvale bytom  Petržalská 1632/5, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa   z dôvodu, že sa jedná o mladú rodinu s dvomi 
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v spoločnej domácnosti s rodičmi a je potreba vyriešiť ich 
bytovú situáciu.  

a   s c h v a ľ u j e 
nájom bezbariérového bytu č. 1, Košická 2484/11, Kežmarok Petrovi Garstkovi s manželkou 
Máriou, trvale bytom  Petržalská 1632/5,  Kežmarok, na dobu jedného roka. 

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

 
 
 



                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 283/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
s ch v a ľ u j e 
výšku nájmu bytov v bytových domoch Košická 2374/1-3, Weilburská 2442/5-7,  
Košická 2224/12, Gen. Štefánika 1049/14 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 284/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
z r u š u j e  
uznesenie č. 29/2005 zo dňa 24.2.2005 ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo zníženie 
nájomného nájomcom v objekte Baštová 8 o 20 % oproti maximálnej cene nájmu bytu 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 285/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok    
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C  6836/9, 6836/10 a 6836/11, k.ú. 
Kežmarok  v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia – VN 
prípojky na slúžiacich pozemkoch INSTITUTE EUROPHARM s.r.o  s povinnosťou 
povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a) trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako sú zakreslené v geometrickom pláne č. 56/2008 vyhotoviteľa GEO-
SPIŠ, s.r.o. 
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri prevádzke, údržbe a opravách stavby 
podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 



bremena podľa tejto zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 909 eur. 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určil geometrický plán č.56/2008 
vyhotoviteľa GEO-SPIŠ s.r.o. na vyznačenie vecného bremena. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 12. 2012 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 286/2012 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
m e n í  
uznesenia č. 171/2011 zo dňa 30.6.2011 (prenájom majetku -  Mestský športový klub 
1895, 1.Mestský futbalový  klub v Kežmarku,) č. 218/2011 zo dňa 22.9.2011 (MŠK – 
Tanečno-športové centrum  TEMPO OZ), č. 220/2011 zo dňa 22.9.2011 (MŠK – OZ 
Kežmarok), č. 221/2011 zo dňa 22.9.2011 (, Klub priateľov Magury) č. 223/2011 zo dňa 
22.9.2011 (OZ MŠK – PPŠ lukostreľba Kežmarok OZ) s účinnosťou od 1.1.2013 
nasledovne: 

V poslednej vete uznesenia sa slovo bezplatne vypúšťa a nahrádza sa znením: „za 
cenu stanovenú v Prílohách č. 1 a 2 Zásad hospodárenia s majetkom mesta“. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 


