
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

   
                             Kežmarok   28.06.2012 
                                                  Číslo spisu: 101/2012/4 
 

 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa  28. 06. 2012 

 
 

 
Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:         MUDr. Jaroslav Novotný 
   MUDr. Ján Hencel  
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
   Ing. Eva Kelbelová - vedúca odd. ÚP, ŽP a SP 
   Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku 

Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. školstva 
Ing. Marta Lacková – vedúca odd. OS 

   Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  
JUDr. Viera Mačáková - vedúca odd. sociálnych vecí 
Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
Ing. Jiří Ruml – TS, s.r.o. Kežmarok 
Ing. Jozef Krok - TS, s.r.o. Kežmarok 
Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKs, Kežmarok  
Eva Grotkovská – VPS mesta Kežmarok 
PhDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ Centra voľného času, Kežmarok 
Jana Pjataková – zástup. riaditeľky MŠ Karola Kuzmányho, Kežmarok 
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Hradná, Kežmarok 
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska, Kežmarok 
Jarmila Kopkášová – riaditeľka MŠ Severná, Kežmarok 
Želmíra Hanisková – riaditeľka MŠ Cintorínska, Kežmarok 

   Bc.Martina Brejková – zapisovateľka 
   ostatní hostia  
 
 
 
 
 
 



Program: 
 
 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v KK k 28.06.2012, za 

kontrolované obdobie roka 2012 a predchádzajúce obdobie 
4) Informácie o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

následnými finančnými kontrolami v r. 2011 a informácia o výsledku následnej 
finančnej kontroly, vykonanej v priebehu I. polroka 2012  

5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 
2012  

6) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3/2012 
7) Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2011:                                                                               

a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta KK za rok 2011                       
b) Záverečný účet Mesta KK za rok 2011 

8) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach 
9) Návrh dodatku č. 2 k VZN 2/2008 v znení VZN 6/2009 o určení výšky príspevku na 

činnosť materskej školy, Základnej umeleckej školy a školského zariadenia 
10) Návrh na zrušenie VZN č. 2/2007 o zriadení Zariadenia prechodného ubytovania 
11) Návrh na zrušenie VZN č. 5/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Kežmarok 
12) Rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie mesta „Verejnoprospešné 

služby mesta Kežmarok“ 
13) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., Kežmarok:                                                                                 

a) Informácia o prebiehajúcom procese reštrukturalizácie                                                                          
b) Návrh zmien štatútu                                                                                                                                
c) Návrh na zmenu nájomnej zmluvy 

14) Návrh zástupcov mesta Kežmarok do Mestskej školskej rady v Kežmarku 
15) Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov:                                                                     

- Petržalská 1640/20/22 KK – František Fedák, Mlynčeky 12                                                                       
- Gen. Štefánka 27, KK – Gabriela Klusová, Petržalská 3, KK                                                                   
- garáž – ul. Vyšný mlyn KK – Peter Suchanovský, Záhradná 9, KK 

16) Návrh na predĺženie nájmu pozemkov:                                                                                                      
- čast pozemku p.č. NK-C 1390/4 orná pôda – AUTONOVA, s.r.o., KK, Priemyselný 
areál Východ, Poprad                                                                                                                                          
- časti pozemkov p.č. KN-C 668/2 – Ul. Petržalská, KK a p.č. KN-C 1932 Garbiarska 
KK – LaTerra, s.r.o., Bezručova 15, Poprad                                                                                                           
- časť pozemku p.č. KN-C 636, k.ú. KK, ul. Hviezdoslavova – Milan Kapolka a ul. 
Maše Haľamovej 4004/5, Štrbské Pleso, prevádzka Bavorský dvor                                                       
- KN-E 6548/2 k.ú. Tatranská Lomnica – Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke 
združenie Zlatá hora, Kamenná baňa 28, KK 

17) Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ½ pozemku p.č. KN-E 5036/4, k.ú. KK 
do majetku mesta – Mária Koščáková, Tatranská 34, KK 

18) Návrh na prenájom časti pozemku p.č. KN-C 803/59, k.ú. KK na pieskovisko pre 
obyvateľov na ul. Obrancov miestu KK 

19) Návrh na predĺženie nájmu bytov:                                                                                                    
- Košická 12                                                                                                                                       
- Weilburská 5,7 



20) Návrh na nájom bytov:                                                                                                                             
- Lanškrounská 3, byt č. 20                                                                                                                              
- Košická 12, byt č. 3                                                                                                                                   
- Slávkovská 47, byt č. 1 

21) Návrh na odpredaj rozpracovanej evidencie v účtovnej evidencii mesta KK 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. Banská Štiavnica 

22) Návrh na chválenie spôsobu prevodu vlastníctva a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže, na odpredaj bytu č. 33 na ul. M.Lányiho 17, KK 

23) Návrh na odpredaj bytu č. 29 na ul. Lučeneskej 89, Veľký Krtíš  
24) Návrh na zriadenie vecného bremena IKA TRANS, s.r.o., KK 
25) Návrh na zníženie nájmu na prenájom nebytových priestorov v objekte Hl. námestie 

25 KK – Lýdia Kušniráková, Tatranská 42, KK 
26) Návrh na prenájom NP – miestnosť č. 18 v budove futbalového štadióna, s.č. 860, 

Trhovište 2, KK – pre spoločnosť Slovanet, Záhradnícka 151, Bratislava 2 
27) Rôzne 
28) Interpelácie 
29) Záver 

 
 

 
1. Otvorenie 
 
     Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta. Na úvod privítal všetkých prítomných a oznámil, že na základe ich 
požiadavky pozval na Mestské zastupiteľstvo pána Ing. Miroslava Beku – podpredsedu 
predstavenstva spoločnosti TSS Grade, ktorý prítomných poinformoval o celej histórii, 
problematike a súčasnej situácii zimného štadióna.  

Po diskusii s p. Ing. Bekom p. primátor oboznámil prítomných s programom 
rokovania. Navrhol bod č. 13 presunúť za bod č. 2 a v bode č. 13 kde sú tri návrhy, p. 
primátor navrhol stiahnuť z rokovania posledný tretí návrh – „Návrh na zmenu nájomnej 
zmluvy“ 
 
Hlasovanie za návrhy p. primátora  
za:  12  , proti: 0  ,  zdržal sa:  0  
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Saturyová, Víznerová, Šišková, Zubal, Baráthová, Figlár,    
      Švirloch, Kredátus, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný,  Holopová 
 
 
 
Upravený program rokovania: 
 
 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra, n.o., Kežmarok:                                                                                 

a) Informácia o prebiehajúcom procese reštrukturalizácie                                                                          
b) Návrh zmien štatútu                                                                                                                                

4) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v KK k 28.06.2012, za 
kontrolované obdobie roka 2012 a predchádzajúce obdobie 



5) Informácie o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 
následnými finančnými kontrolami v r. 2011 a informácia o výsledku následnej 
finančnej kontroly, vykonanej v priebehu I. polroka 2012  

6) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 
2012  

7) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3/2012 
8) Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2011:                                                                               

a) Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta KK za rok 2011                       
b) Záverečný účet Mesta KK za rok 2011 

9) Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR a o prijatých opatreniach 
10) Návrh dodatku č. 2 k VZN 2/2008 v znení VZN 6/2009 o určení výšky príspevku na 

činnosť materskej školy, Základnej umeleckej školy a školského zariadenia 
11) Návrh na zrušenie VZN č. 2/2007 o zriadení Zariadenia prechodného ubytovania 
12) Návrh na zrušenie VZN č. 5/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území mesta Kežmarok 
13) Rozšírenie predmetu činnosti príspevkovej organizácie mesta „Verejnoprospešné 

služby mesta Kežmarok“ 
14) Návrh zástupcov mesta Kežmarok do Mestskej školskej rady v Kežmarku 
15) Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov:                                                                     

- Petržalská 1640/20/22 KK – František Fedák, Mlynčeky 12                                                                  
- Gen. Štefánka 27, KK – Gabriela Klusová, Petržalská 3, KK                                                                   
- garáž – ul. Vyšný mlyn KK – Peter Suchanovský, Záhradná 9, KK 

16) Návrh na predĺženie nájmu pozemkov:                                                                                                      
- čast pozemku p.č. NK-C 1390/4 orná pôda – AUTONOVA, s.r.o., KK, Priemyselný 
areál Východ, Poprad                                                                                                                                          
- časti pozemkov p.č. KN-C 668/2 – Ul. Petržalská, KK a p.č. KN-C 1932 Garbiarska 
KK – LaTerra, s.r.o., Bezručova 15, Poprad                                                                                                           
- časť pozemku p.č. KN-C 636, k.ú. KK, ul. Hviezdoslavova – Milan Kapolka a ul. 
Maše Haľamovej 4004/5, Štrbské Pleso, prevádzka Bavorský dvor                                                               
- KN-E 6548/2 k.ú. Tatranská Lomnica – Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke 
združenie Zlatá hora, Kamenná baňa 28, KK 

17) Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ½ pozemku p.č. KN-E 5036/4, k.ú. KK 
do majetku mesta – Mária Koščáková, Tatranská 34, KK 

18) Návrh na prenájom časti pozemku p.č. KN-C 803/59, k.ú. KK na pieskovisko pre 
obyvateľov na ul. Obrancov miestu KK 

19) Návrh na predĺženie nájmu bytov:                                                                                                    
- Košická 12                                                                                                                                       
- Weilburská 5,7 

20) Návrh na nájom bytov:                                                                                                                             
- Lanškrounská 3, byt č. 20                                                                                                                              
- Košická 12, byt č. 3                                                                                                                                   
- Slávkovská 47, byt č. 1 

21) Návrh na odpredaj rozpracovanej evidencie v účtovnej evidencii mesta KK 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku š.p. Banská Štiavnica 

22) Návrh na chválenie spôsobu prevodu vlastníctva a podmienok obchodnej verejnej 
súťaže, na odpredaj bytu č. 33 na ul. M.Lányiho 17, KK 

23) Návrh na odpredaj bytu č. 29 na ul. Lučeneskej 89, Veľký Krtíš  
24) Návrh na zriadenie vecného bremena IKA TRANS, s.r.o., KK 
25) Návrh na zníženie nájmu na prenájom nebytových priestorov v objekte Hl. námestie 

25 KK – Lýdia Kušniráková, Tatranská 42, KK 



26) Návrh na prenájom NP – miestnosť č. 18 v budove futbalového štadióna, s.č. 860, 
Trhovište 2, KK – pre spoločnosť Slovanet, Záhradnícka 151, Bratislava 2 

27) Rôzne 
28) Interpelácie 
29) Záver 

 
 

Hlasovanie za upravený  program rokovania 
za: 12  , proti:  0 , zdržal sa:  0  
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Saturyová, Víznerová, Šišková, Zubal, Baráthová, Figlár,    
      Švirloch, Kredátus, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný,  Holopová 
 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: Mgr. Boris Švirloch, Milan Nevlazla 
za:  11  , proti:  0  , zdržal sa:  1 
za: Levická, Saturyová, Víznerová, Šišková, Zubal, Baráthová, Figlár, Švirloch, Kredátus,  
      Rochová, Švedlár 
zdržal sa:  Nevlazla 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová 
  
- za overovateľov zápisnice boli určení:  Bc.Adriána Saturyová, Ing. arch. Jozef  Figlár 
 
- zapisovateľka:   Bc. Martina Brejková 
 
 
3. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra n. o. , Kežmarok : 
1) Informácia o prebiehajúcom procese  reštrukturalizácie 
2) Návrh zmien štatútu 
3) Návrh na zmenu nájomnej zmluvy  
 
Ing. Šajtlava – primátor mesta 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. Tvarůžek 
- oboznámil prítomných s prebiehajúcim procesom reštrukturalizácie nemocnice 
 
Ing. Zubal 
-  vyjadril názor, že táto nemocnica patrí Kežmarku a jej spádovej oblasti, kde je asi 80 tisíc 
ľudí, ale myslí si, že túto nemocnicu zachraňuje len 16 tisíc Kežmarčanov. Navrhol hľadať 
cestu  ako zachraňovať nemocnicu buď cez okres alebo VÚC, lebo je to v záujme celého 
regiónu. 
 
 
 
 



Bc. Saturyová 
-informovala sa, že ako to bolo v tom pôvodnom štatúte, lebo dostali návrhy na zmenu, ale 
nedostali originály  
- pýtala sa, ako vyzerá v súčasnosti dozorná rada nemocnice 
 
Ing. Levická 
-pýtala sa, prečo sa nepoužíva nový röntgen v nemocnici  
 
p. Tvarůžek 
- vysvetlil, že röntgen bol sprivatizovaný v roku 2002, keď bol vysoko ziskový, v súčasnosti 
prebieha proces toho, aby bolo röntgenové pracovisko kompletné a komplexné, a momentálne 
prebieha sťahovanie nového röntgenu z polikliniky do nemocnice 
 
MUDr. Víznerová 
-  pýtala sa, či sa neuvažuje o tom, aby sa röntgenovalo aj v priestoroch polikliniky aspoň 
v nejakých vyhradených hodinách 
 
MUDr. Volák 
-vysvetlil, že je to otázka limitov a zmlúv s poisťovňami 
 
Ing. Gnojčáková 
-  odpovedala na otázku poslankyne Saturyovej, že dozorná rada nemocnice má troch členov   
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie „Informáciu o prebiehajúcom 
procese reštrukturalizácie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n.o., Kežmarok 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  12,   proti:   0  , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Saturyová, Víznerová, Šišková, Zubal, Baráthová, Figlár,    
      Švirloch, Kredátus, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh zmien „Štatútu Nemocnice Dr. 
Vojtecha Alexandra n.o., Kežmarok 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10   , proti:  0  , zdržal sa:  2 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Šišková, Zubal, Baráthová, Figlár, Kredátus,  
      Rochová 
zdržal sa: Švirloch, Saturyová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 87/2012, 88/2012 
 
 
 



4. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 28.6.2012, za kontrolované obdobie roka  2012  a  predchádzajúce 
obdobia. 
 
Ing. Gnojčáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 28.6.2012, za kontrolované obdobie 
roka 2012 a predchádzajúce obdobia. 
2)  Zrušuje uznesenia č. 195/2011, č. 50/2011 a č. 269/2011. 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:   10   , proti:  0   , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 89/2012, 90/2012 
 
 
5. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnými finančnými kontrolami v roku 2011  a informácia o výsledku 
následnej finančnej kontroly, vykonaných v priebehu I. polroka 2012  
 
Ing. Gnojčáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch 
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou :  
- č. 5/2011 - zápisnicu č. 6/2012, vykonanou na Základnej škole Nižná Brána 8, 
Kežmarok, 
 - č. 6/2011 - zápisnicu č. 7/2012, vykonanou na Základnej škole Dr. Daniela Fischera 2, 
Kežmarok.   
 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zabezpečovania inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov – záznam č. 2/2012, vykonanej na Mestskom úrade 
Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2011.  
 
 



hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č.  91/2012, 92/2012 
 
 
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 
2012 
 
Ing. Gnojčáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2012. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 10   , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 93/2012 
 
 
7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3/2012 
 
Ing. Karpiš 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
  
PhDr. Baráthová 
- informovala sa o monografiu ohľadom športu, pýtala sa, či sa budú dať financie presunúť na 
budúci rok ak by sa táto monografia nestihla pripraviť tento rok 
 
Mgr. Švirloch 
- pýtal sa, či oprava, zatepľovanie budovy polikliniky nenaruší jej pôvod, keďže ide o starú 
a cennú budovu 
 
p. primátor 
- vysvetlil, že sa nenaruší pôvod budovy, rekonštrukcia je potrebná  

 
1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre     
    rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 3/2012 podľa predloženého návrhu. 



 
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 
   a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 15.2 Stredisko            
       zdravotníckych služieb vo výške 61 443 €, 
   b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.3  
       Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta o 68 918 €. 
 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:  10  , proti: 0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 94/2012, 95/2012 
 
 
8. A/  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Kežmarok za        
          rok 2011 
 
8. B/  Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2011 
 
 
Ing. Gnojčáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 

 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2011. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10 , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 96/2012 
 
 
8. B/  Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2011 
 
 
Ing. Zubal 
-  žiadal vysvetliť bod 221 administratívne poplatky ohľadom výherných automatov, je tam 
schod 40 tisíc eur,  a tiež sa pýtal na položku komunálne odpady, zvyšovali sa poplatky za 
odpad, či to nestačí aby sa to pokrylo  
 



Ing. Karpiš 
 - vysvetlil, že mnohé automaty už nie sú výherné, ale sú tzv. videohry a tam sa platí viac 
štátu ako obciam a my na to doplácame, a čo sa týka poplatkov za komunálne odpady, toto sú 
výsledky za rok 2011 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok 
za rok 2011 bez výhrad. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie schodku 
rozpočtu Mesta Kežmarok vo výške 1 186 299,46 eur: 
 

a) Použitím nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých 
v predchádzajúcom    rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo 
možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:  412 340,04 € 

b) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2011 
podľa skutočnej potreby:       773 959,42 € 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo výške 
141 328,57 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií nasledovne: 
 

a) Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov 
 poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, 
 ktoré bude možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. 
 o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:  16 750,12 € 

         b)  Prídel do rezervného fondu:      124 578,45 € 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu 
nasledovne: 
 

a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2011:          6 221 996,86€ 
       b)  Usporiadanie stavu rez. fondu z hospodárenia roku 2010, 

uzn. 122/2011:              3 907 791,47 € 
c) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2011 

podľa skutočnej potreby:                     -773 959,42 € 
d) Prídel do rezervného fondu zo zostatku finančných operácií:  124 578,45 € 
e) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2011:         1 664 824,42 € 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových organizácií 
Mesta Kežmarok s nasledovným vysporiadaním výsledkov hospodárenia: 

  
A) Mestské kultúrne stredisko:     
Prebytok hospodárenia roku 2011:                     25 642,95  € 

  
 Rozdelenie: prevod do rezervného fondu            25 642,95 € 

 



B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  
Prebytok hospodárenia roku 2011:               9 958,08 € 

 
Rozdelenie: prevod do rezervného fondu          9 958,08 € 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie schodku 
z vedľajšieho hospodárenia za rok 2011: 
 

Schodok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2011:              -2 815,31 € 
  

Vysporiadanie: z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia:           2 815,31 € 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia 
(stratu) roku 2011 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške 975 504,12 € a jej 
vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 
975 504,12 €. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení 
programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2011. 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu: 
za:  9  , proti:  0  , zdržal sa: 1 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
zdržal sa: Zubal 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 97/2012, 98/2012, 99/2012, 100/2012, 101/2012, 102/2012, 
103/2012, 104/2012 
 
 
 
9. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 
a o prijatých opatreniach 
 
Ing. Karpiš 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly zúčtovania a použitia 
dotácií poskytnutých MF SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 
v roku 2010 subjektom územnej samosprávy, ktoré boli účelovo určené na bežné 
výdavky v meste Kežmarok a opatrenia na odstránenie nedostatku zisteného touto 
kontrolou. 
 



 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 105/2012 
 
 
 
10. Návrh Dodatku č.2 k VZN 2/2008 v znení VZN 6/2009 o určení výšky príspevku na 
činnosť materskej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia 
 
Ing. Kroková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.2 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. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  10  , proti: 0  , zdržal sa:  0 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Baráthová, Kredátus, Rochová, Saturyová,  
     Švirloch 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 106/2012 
 
 
11. Návrh na zrušenie VZN č. 2/2007 o zriadení Zariadenia prechodného ubytovania 
 
JUDr. Mačáková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
  
PhDr. Baráthová 
- pýtala sa, či to zariadenie pre bezdomovcov zrušíme, a čo budeme  s nimi robiť v zime 
 
p. primátor 
-vysvetlil, že stále sa im tam poskytne prístrešie, len sa musí zmeniť štatút 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e Všeobecne záväzné nariadenie  č. 
2/2007 o zriadení Zariadenia prechodného ubytovania  
 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  8  , proti:  0  , zdržal sa:  2 
za: Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch 
zdržal sa: Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Holopová, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 107/2012 
 
 
12. Návrh na zrušenie VZN č. 5/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území mesta Kežmarok 
 
Ing. Lacková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Ing. Zubal 
 - vyjadril názor, že mesto by malo nie obmedziť predaj, ale spotrebu alkoholu v meste 
 
Mgr. Švirloch 
-pýtal sa náčelníka MsP Ing. Slotu, či bude prokuratúra riešiť VZN č. 1/2001 a či môže byť 
ešte platné toto VZN na území nášho mesta  
 
Ing. Slota 
-vysvetlil, že právny stav je taký, že toto VZN ešte platí, ale dal podnet mestským policajtom, 
aby podľa tohto VZN neriešili priestupcov, bude sa postupovať v zmysle zákona 219 z roku 
1996 a v zmysle zákona o priestupkoch 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  z r u š u j e  Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 5/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 
území mesta Kežmarok. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  11  , proti:  0   , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 108/2012 
 
 
13. Rozšírenie predmetu činnosti  príspevkovej organizácie mesta  „ Verejnoprospešné  
služby mesta Kežmarok“         
 
Ing. Kelbelová 
 
- informovala o predloženom návrhu 



 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
I.   s ch v a ľ u j e 
 Rozšírenie predmetu  činnosti  príspevkovej organizácie  mesta 
„ Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok“  o údržbu verejného osvetlenia  
 
II.   u k l a d á: 
poverenej riaditeľke zabezpečiť všetky právne úkony súvisiace s rozšírením predmetu 
činnosti    príspevkovej organizácie  
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu 
za:  11  , proti: 0   , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 109/2012, 110/2012 
 
 
 
14. Delegovanie zástupcov mesta Kežmarok do Mestskej školskej rady 
 
Ing. Kroková 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje MUDr. Mgr. Janu Víznerovú a p. 
Ľudmilu Rochovú ako zástupcov mesta Kežmarok do MŠR. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  11 , proti:  0 , zdržal sa: 0  
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 111/2012 
 
 
15. Návrh na predĺženie  prenájmu nebytových priestorov 
1 NP Petržalská 20/22 Kežmarok – František Fedák, 059  
   76 Mlynčeky 12, IČO 17200024 
2 NP objekt Gen. Štefánika 27-29,Kežmarok - Gabriela  
   Klusová, Petržalská 1631/3, 060 01 Kežmarok, IČO  
   40724905 
3 NP – plechová garáž – Vyšný mlyn 1, Kežmarok – Peter  Suchanovský, Záhradná 9, 060 01 
Kežmarok  



 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
1. NP Petržalská 20/22 Kežmarok – František Fedák, 059 76 Mlynčeky 12, IČO 17200024 
 
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 Petržalská 1640/12-
14 v Kežmarku, na prízemí, pre Františka Fedáka, 059 76 Mlynčeky 12, IČO 17200024, 
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  Mäso – údeniny, 
  
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Petržalská 1640/12-14 v 
Kežmarku, na prízemí, pre Františka Fedáka, 059 76 Mlynčeky 12, IČO 17200024, na 
dobu neurčitú, za cenu  8 298.48 €/rok. 
 
 
2 NP objekt Gen. Štefánika 27-29,Kežmarok - Gabriela Klusová, Petržalská 1631/3, 060 01 
Kežmarok, IČO  40724905 
 
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 Generála Štefánika  
930/ 27-29  v Kežmarku, na prízemí, pre Gabrielu Klusovú, Petržalská 1631/3, 060 01 
Kežmarok, IČO 40724905, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o predĺženie nájmu pre nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti,  
 
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Generála Štefánika  930/ 27-29  v 
Kežmarku , na prízemí, pre Gabrielu Klusovú, Petržalská 1631/3, 060 01 Kežmarok, 
IČO 40724905, na dobu neurčitú, za cenu  600 €/rok. 
 
 
3 NP – plechová garáž – Vyšný mlyn 1, Kežmarok – Peter Suchanovský, Záhradná 9, 060 01 
Kežmarok  
 



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 – plechovej garáže na ul. 
Vyšný Mlyn v Kežmarku, pre Petra Suchanovského,  trvale bytom Záhradná 9, 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,  
  
s ch v a ľ u j e  
 
predĺženie prenájmu nebytového priestoru plechovej garáže na ul. Vyšný Mlyn v 
Kežmarku, pre Petra Suchanovského,  trvale bytom Záhradná 9, 060 01 Kežmarok, na 
dobu neurčitú, za cenu  170.68 €/rok. 
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:   
za:  11  , proti: 0   , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 112/2012, 113/2012, 114/2012 
 
 
16. Návrh na predĺženie  prenájmu pozemkov 
1 AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ, súp.č.3406, Poprad 058 01, IČO: 31649513 
2 LaTerra,s.r.o, Bezručova 15, Poprad 058 01, IČO  31720277 
3 Milan Kapolka, ul. Maše Haľamovej 4004/5, 05985 Štrbské pleso, IČO 33092346, 
prevádzka  BAVORSKÝ  DVOR,  J. Kraya 28, Kežmarok  
4.Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Zlatá hora, Kamenná baňa 28 Kežmarok, 
IČO  35508825  
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch 
 - informoval sa, či bude na Garbiarskej ulici mliekomat 
 
p. primátor 
- vysvetlil, že už podali návrh, takže mliekomat na Garbiarskej ulici bude 
 
 
1 AUTONOVA s.r.o., Priemyselný areál Východ, súp.č.3406, Poprad 058 01, IČO: 31649513 
 
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 1390/4  orná 
pôda o výmere 3 m2, k.ú. Kežmarok, ul. Huncovská Kežmarok, pod čističkou 
odpadových vôd, pre žiadateľa - spoločnosť AUTONOVA, s.r.o. Priemyselný areál 
Východ, súp. č. 3406 Poprad 058 01, IČO 31 649 513, je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu pre nájomcu, ktorý si plní voči 
prenajímateľovi všetky povinnosti a je vlastníkom stavby – čističky odpadových vôd na 
predmetnom pozemku, 
 
s ch v a ľ u j e   
 
predĺženie prenájmu časti pozemku p.č. KN-C 1390/4  orná pôda o výmere 3 m2, k.ú. 
Kežmarok, ul. Huncovská Kežmarok, pod čističkou odpadových vôd, pre žiadateľa - 
spoločnosť AUTONOVA, s.r.o. Priemyselný areál Východ, súp. č. 3406 Poprad 058 01, 
IČO 31 649 513, na dobu neurčitú, za cenu  6,96 €/rok. 
 
 
2 LaTerra,s.r.o, Bezručova 15, Poprad 058 01, IČO  31720277 
 
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 pozemkov p.č. KN-C 668/2, ostatná 
plocha  o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok – ul. Petržalská, Kežmarok a p.č. KN-C 1932, 
ostatná plocha  o výmere 12 m2, k.ú. Kežmarok, ul. Garbiarska Kežmarok pod 
mliekomatmi, pre žiadateľa - spoločnosť LaTerra s.r.o. Poprad, ul. Bezručova 15, 058 
01 Poprad, IČO 31720277, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o predĺženie nájmu pre nájomcu, ktorý si plní voči prenajímateľovi všetky povinnosti, 
a je vlastníkom stavieb – mliekomatov na predmetnom pozemku, 
 
s ch v a ľ u j e   
 
predĺženie prenájmu časti pozemkov p.č. KN-C 668/2, ostatná plocha  o výmere 12 m2, 
k.ú. Kežmarok – ul. Petržalská, Kežmarok a p.č. KN-C 1932, ostatná plocha  o výmere 
12 m2, k.ú. Kežmarok, ul. Garbiarska Kežmarok pod mliekomatmi, pre žiadateľa 
spoločnosť LaTerra s.r.o. Poprad, ul. Bezručova 15, 058 01 Poprad, IČO 31720277, na 
dobu neurčitú, za cenu  63,84 €/rok . 
 
 
3 Milan Kapolka, ul. Maše Haľamovej 4004/5, 05985 Štrbské pleso, IČO 33092346, 
prevádzka  BAVORSKÝ  DVOR,  J. Kraya 28, Kežmarok  
 
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 p.č. KN-C 636 ost.pl. k. ú. Kežmarok, 
na ul. Hviezdoslavovej v Kežmarku, oproti ev. kostolu, v zeleni, pod  umiestnenou 
stojkou s informačno-navigačnou tabuľou pre žiadateľa - Milana Kapolku, M. 
Haľamovej 4004/5, Štrbské Pleso 059 85, IČO 33092346, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom časti pozemku pre nájomcu, ktorý je 
vlastníkom informačno-navigačnej tabule, ktorá je umiestnená na predmetnom 
pozemku,  
  
s ch v a ľ u j e   
 
prenájom časti pozemku p.č. KN-C 636 ost.pl. k. ú. Kežmarok, na ul. Hviezdoslavovej v 
Kežmarku, oproti ev. kostolu, v zeleni, pod  umiestnenou stojkou s informačno-
navigačnou tabuľou pre žiadateľa - Milana Kapolku, M. Haľamovej 4004/5, Štrbské 
Pleso 059 85, IČO 33092346, na dobu neurčitú, za cenu  85 €/rok. 
 
 
4.Slovenský poľovnícky zväz, poľovnícke združenie Zlatá hora, Kamenná baňa 28 Kežmarok, 
IČO  35508825  
 
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 časti pozemku par.č. KN-E 6548/2, k.ú. 
Tatranská Lomnica o výmere 36m2 za účelom umiestnenia 1ks unimobunky a časti 
pozemku parc.č. KN-E 6548/2, k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 400m2 pre potreby 
výkonu práva poľovníctva, pre Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie 
ZLATÁ HORA, Kežmarok, IČO: 35508825, je prípad hodný osobitného zreteľa 
z dôvodu, že ide o dlhodobého nájomcu a časť pozemku sa nachádza pod stavbou  vo 
vlastníctve žiadateľa.  
 
b) schvaľuje 
prenájom časti pozemku parc.č.  KN-E 6548/2, k.ú. Tatranská Lomnica o výmere 36m2 
za cenu 1,- €/m2/rok  a prenájom časti pozemku parc.č. KN-E 6548/2 k.ú. Tatranská 
Lomnica  o výmere 400m2 za cenu 0,10€/m2/rok pre Slovenský poľovnícky zväz, 
Poľovnícke združenie ZLATÁ HORA, Kežmarok, IČO: 35508825, na dobu neurčitú.  
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:   
za:  11  , proti: 0  , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 115/2012, 116/2012, 117/2012, 118/2012 
 
 
 
 



17. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN- E 5036/4 do 
majetku mesta Kežmarok od - Mária Koščáková, Tatranská 34, Kežmarok   
 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
schvaľuje 
 
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu ½ na pozemku KN-E 5036/4 o výmere 180m2, k.ú. 
Kežmarok do majetku mesta Kežmarok z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 
nehnuteľnosti pozemku pod miestnou komunikáciou, za cenu 6,53 €/m2 od 
spoluvlastníka pozemku: Mária Koščáková, Tatranská 34, Kežmarok   
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia   
za:  11  , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 119/2012 
 
 
18. Návrh na prenájom časti pozemku KN-C 803/59, k.ú. Kežmarok na detské 
pieskovisko- Obyvatelia ul. Obrancov mieru 11, Kežmarok v zastúpení - Lucia Ullrich, 
Obrancov mieru 11, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Bc. Saturyová 
-  vyjadrila názor, aby aj mesto niečím prispelo na detské pieskovisko, lebo je to lokalita, 
ktorá si vyžaduje pozornosť 
 
p. primátor 
- vysvetlil, že sa spolupracuje so školou, ktorá prvky na detské ihriská vyrába, takže sa im 
určite niečo poskytne 
 
 
 
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 časti pozemku par.č. KN-C 803/59, k.ú. Kežmarok 



o výmere 4m2 (2 x 2m2) za účelom osadenia malého detského pieskoviska na ul. Obrancov 
mieru 11, Kežmarok pre Mgr. Luciu Ullrich, Obrancov mieru 11, Kežmarok, je prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, že majitelia bytov na ul. Obrancov mieru 11 sa zaväzujú osadiť 
detské pieskovisko na vlastné náklady a prevádzkovať ako verejné pieskovisko.  
 
b) schvaľuje 
výpožičku časti pozemku parc.č.  KN-C 803/59, k.ú. Kežmarok o výmere 4m2 ( 2 x 2m )  pre  
Mgr. Luciu Ullrich, Obrancov mieru 11, Kežmarok , na dobu do 31.10.2012. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia   
za:  11 , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 120/2012 
 
 
19. Návrh na predĺženie nájmu bytu  - Košická 12 

           - Weilburská 5,7 
 
 

Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
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  12 o jeden rok 

Lívii Garstkovej, Košická 12, 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. 8 na ul. Košická 12 v Kežmarku nájomcovi Lívii Garstkovej, 

trvale bytom  Košická 12, Kežmarok  o jeden rok. 

 
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. Weilburská 5 o tri roky 

Márii Mollovej, trvale bytom Weilburská 5, 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.2 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku nájomcovi Márii Mollovej,  

trvale bytom Weilburská 5, Kežmarok, o tri roky. 

 

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. Weilburská  5 o tri roky 

Eve Novákovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Weilburská 5, 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. 3 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku nájomcovi Eve Novákovej 

s manželom Radoslavom,  trvale bytom Weilburská 5, Kežmarok, o tri roky. 

 

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. Weilburská  5 o tri roky 

Ing. Kamilovi Dernerovi s manželkou Gabrielou, trvale bytom Weilburská 5, 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. 5 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku nájomcovi Ing. Kamilovi 

Dernerovi s manželkou Gabrielou,  trvale bytom Weilburská 5, Kežmarok, o tri roky. 

 

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. Weilburská  5 o tri roky 

MUDr. Lenke Berežnej, trvale bytom Pionierska 2, Svidník, 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. 6 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku nájomcovi MUDr. Lenke 

Berežnej,  trvale bytom Pionierska 2, Svidník, o tri roky. 

 

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. Weilburská  5 o tri roky 

Janke Šturmanovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Weilburská 5, 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. 7 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku nájomcovi Janke 

Šturmanovej s manželom Radoslavom,  trvale bytom Weilburská 5, Kežmarok, o tri 

roky. 

 

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. Weilburská  5 o tri roky 

Soni Cihrovej, trvale bytom Weilburská 5, 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. 8 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku nájomcovi Soni Cihrovej,  

trvale bytom Weilburská 5, Kežmarok, o tri roky. 

 

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. Weilburská  5 o tri roky 

Jánovi Šatalovi s manželkou Katarínou, trvale bytom Weilburská 5, 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.9 na ul. Weilburská 5 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Šatalovi  

s manžekou Katarínou,  trvale bytom Weilburská 5, Kežmarok, o tri roky. 

 

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. 10 na ul. Weilburská  7 o tri roky 

Slavomírovi Repaskému s manželkou Annou, 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.10 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Slavomírovi 

Repaskému  s manžekou Annou,  trvale bytom Weilburská 7, Kežmarok, o tri roky 

 

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. Weilburská  7 o tri roky 

Marekovi Arpášovi s manželkou Zuzanou, 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.12 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Marekovi 

Arpášovi  s manžekou Zuzanou,  trvale bytom Weilburská 7 , Kežmarok, o tri roky 

 

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. Weilburská  7 o tri roky 

Jozefovi  Chovancovi, 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.13 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi 

Chovancovi,  trvale bytom Weilburská  7, Kežmarok, o tri roky 

 

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. Weilburská  7 o tri roky 

Ing. Vojtechovi Wagnerovi s manželkou Dagmar, 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.14 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Ing. Vojtechovi 

Wagnerovi s manžekou Dagmar,  trvale bytom Weilburská 7, Kežmarok, o tri roky 

 

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 s manželom Ladislavom, 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 s manželom Ladislavom,  trvale bytom Weilburská 7, Kežmarok, o tri roky 

 

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. Weilburská  7 o tri roky 

Edite Kosárovej, 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.16 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Edite Kosárovej,  

trvale bytom Weilburská  7, Kežmarok, o tri roky 

 

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. Weilburská  7 o tri roky 

Márii Bobokovej s manželom Jaroslavom, 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.17 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Márii Bobokovej 

s manželom  Jaroslavom,  trvale bytom Weilburská 7, Kežmarok, o tri roky 

 

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. Weilburská  7 o tri roky 

Monike Kmečovej, 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.18 na ul. Weilburská 7 v Kežmarku nájomcovi Monika 

Kmečovej,  trvale bytom Weilburská 7, Kežmarok, o tri roky 

 

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



Prijaté uznesenia dostali č. 121/2012, 122/2012, 123/2012, 124/2012, 125/2012, 126/2012, 
127/2012, 128/2012, 129/2012, 130/2012, 131/2012, 132/2012, 133/2012, 134/2012, 
135/2012, 136/2012 
 
 
20. Návrh na nájom bytu  č. 20, Lanškrounská   3 

-      bytu  č. 3, Košická  12  
-      bytu  č. 1, Slavkovská 47      

 
                               
 Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
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. Lanškrounská 3 v Kežmarku Martinovi 

Šterbákovi s manželkou Miriamou, trvale bytom  Lanškrounská 10, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa   z dôvodu, že sa jedná o mladú rodinu, ktorá býva 

v byte s ďalšími príbuznými v spoločnom podnájme a je potrebné vyriešiť ich bytovú 

situáciu 

a    s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 20, Lanškrounská 3, Kežmarok Martinovi Šterbákovi s manželkou 

Miriamou, trvale bytom  Lanškrounská 10,  Kežmarok, na dobu troch rokov. 

 

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. 3 na ul. Košická 12 v Kežmarku Milanovi 

Hrčkovi s manželkou Evou, trvale bytom  Mesto Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa   z dôvodu, že sa jedná o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá 

býva dlhodobo v podnájmoch  a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu 

a    s c h v a ľ u j e 



nájom bytu č. 3 Košická 12, Kežmarok Milanovi Hrčkovi s manželkou Evou, trvale 

bytom  Mesto  Kežmarok, na dobu troch rokov. 

 

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. Slavkovská 47 v Kežmarku Jaroslavovi 

Pitoňákovi s manželkou Annou, trvale bytom  Petržalská 22, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa   z dôvodu poskytnutia náhradného ubytovania na základe 

rozsudku Okresného súdu Kežmarok 2C 119/04-118. 

 a    s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 1, Slavkovská 47, Kežmarok Jaroslavovi Pitoňákovi s manželkou Annou, 

trvale bytom  Petržalská 22  Kežmarok, na dobu neurčitú. 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:   11  , proti:  0  , zdržal sa: 0  
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová  
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 137/2012, 138/2012, 139/2012 
 

 

21. Návrh na odpredaj rozpracovanej investície v účtovnej evidencii Mesta Kežmarok 

stavby- Priemyselná zóna Kežmarok   

Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 

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 rozpracovanej investície v účtovnej evidencii Mesta 
Kežmarok stavby - Priemyselná zóna Kežmarok- Protipovodňová ochrana a regulácia rieky 
Poprad ( náklady vo výške 18 839,99€), pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny 
podnik Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 za cenu 1,-€ je 



prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že kupujúci dokončil realizáciu 
rozostavanej stavby a je zároveň správcom toku, ktorý zabezpečuje protipovodňovú ochranu 
daného územia. 
 
 b) schvaľuje 
odpredaj rozpracovanej investície v účtovnej evidencii Mesta Kežmarok stavby - Priemyselná 
zóna Kežmarok- Protipovodňová ochrana a regulácia rieky Poprad ( náklady vo výške 
18 839,99€), za cenu 1,-EUR pre Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik 
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047 . 
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia   
za: 11  , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová  
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 140/2012 
 

22. Návrh na schválenie podmienok  obchodnej verejnej súťaže  na odpredaj bytu na ul. 

Martina Lányiho 17, Kežmarok 

Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e 
 
1. Prevod vlastníctva bytu č. 33 v dome súp.č. 1365 na pozemku KN-C 1538, k.ú. Kežmarok, 
na ul. Martina Lányiho č.17, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach vo 
výške 3560/217086 a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu na pozemku 
KN-C 1538 vo výške 3560/217086 na základe obchodnej verejnej súťaže. 
 
2. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytov vo vlastníctve mesta 
Kežmarok a to bytu č. 33 s príslušenstvom na ul. Martina Lányiho 1365/17, Kežmarok, 
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel k pozemku KN-C 1538, k.ú. Kežmarok vo výške 3560/217086, 
podľa predloženého návrhu, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
 

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



Prijaté uznesenia dostali č. 141/2012, 142/2012 
 

23. Návrh na odpredaj  bytu č.29 na ul. Lučenská 836/89, Veľký Krtíš   

Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
schvaľuje 
 
odpredaj 2-izbového bytu č. 29 s príslušenstvom v bytovom dome na ul. Lučenská 836/89 na 
pozemku KN-C 1519, k.ú. Veľký Krtíš, spoluvlastnícky podiel vo výške 57/4346-in na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel vo výške 
10/710-in na pozemku KN-C 1519 na základe obchodnej verejnej súťaže pre - Ing. Ingrid 
Kaczoreková, Jarmočná č.323/20, 992 01 Modrý Kameň, za cenu 5 550,-EUR 
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  11  , proti: 0  , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová  
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 143/2012 
 
 
24. Návrh na zriadenie vecného bremena - IKA TRANS  spol. s r.o. - Kežmarok                                        
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena za jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti  za 
umiestnenie plynovodu  s príslušenstvom za cenu podľa znaleckého posudku  na časť  parcely 
KN-E 6697/3 – k.ú. Kežmarok  v prospech vlastníka stavby plynovodu na slúžiacom 
pozemku IKA TRANS, spol.s r.o., Nad traťou 26, Kežmarok  ( IČO 00635081 )  v súvislosti 
so stavbou :„ Bioplynová stanica Kežmarok „  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie  plynovodu  a jeho príslušenstva na slúžiacom  pozemku, tak ako to 
bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného cez 



slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách uvedeného plynovodu  
a jeho príslušenstva v súlade s vypracovaným geometrickým plánom pre zriadenie tohto 
vecného bremena,  
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena,  
 
                  Presnú  trasu plynovodu  určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie 
vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou  
plynovodu  na slúžiacom pozemku a šírkou jeho  ochranného pásma.  
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia   
za: 11  , proti:  0   , zdržal sa:  0 
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová  
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 144/2012 
 

25. Návrh na zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte Hlavné 
námestie  25, Kežmarok –  Lýdia Kušniráková, 06001 Kežmarok, Tatranská 1012/42, 
IČO  40125114 
 

Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 

Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
s ch v a ľ u j e  
 
zníženie ceny za prenajaté  nebytové priestory  o výmere 137.88 m2, v objekte Hlavné 
námestie 25 v Kežmarku, na prízemí, pre  Lýdiu  Kušnirákovú, Tatranská č. 1012/42, 
06001 Kežmarok, IČO 40125114  o 50% z terajšieho nájomného, s účinnosťou od 
01.07.2012 do doby ukončenia rekonštrukcie strechy na objekte Hlavné námestie 25 
v Kežmarku, t.j. do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 
Súčasné ročné nájomné  je  4 247.33 €. 
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 11  , proti:  0  , zdržal sa: 0  
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Saturyová, Švirloch,  
      Baráthová, Rochová  
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 145/2012 
 



26. Návrh na prenájom NP - miestnosť č. 18 v budove futbalového štadióna pre 

spoločnosť Slovanet  a.s., Záhradnícka 151, Bratislava 2 

Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 

Mgr. Švirloch 
- pýtal sa, či tá súťaž nakoniec nebola zrušená, či sme predali tých 90 %, za koľko, kam šli 
peniaze a či bude nový majiteľ túto sieť modernizovať, digitalizovať káblovú televíziu a kedy 

 

p. primátor 
- vysvetlil, že súťaž nakoniec prebehla, vyhrala firma Sinet, ktorá ponúkla sumu 204 000 eur, 
peniaze sú v rozpočte plánované, pripravuje sa návrh zmluvy 

 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
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 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 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.  
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za: 10  , proti:  0   , zdržal sa: 1  
za: Holopová, Nevlazla, Švedlár, Levická, Víznerová, Zubal, Kredátus, Švirloch, Baráthová,   
      Rochová 
zdržal sa: Saturyová 
neprítomní: Hencel, Novotný, Figlár, Šišková 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 146/2012 
 

 
 
 



27. Rôzne 
 
p. primátor 
- informoval prítomných o prebiehajúcich prípravách festivalu EĽRO, poprosil poslancov, 
aby sa venovali jednotlivým delegáciám 

Bc. Saturyová 
-  vyjadrila vďaku tým, ktorí spolupracovali pri zveľadení prostredia, ihriska na dolnom juhu 

Holopová 

-  taktiež sa chcela poďakovať tým, ktorí sa pričinili o zveľadenie námestia, parku za 
mestským úradom 

 

28. Interpelácie 

Mgr. Švirloch 

- informoval o novej službe v meste Kežmarok, webovej stránke www.odkazprestarostu.sk, 
kde môžu občania dávať podnety z ich okolia 

- pýtal sa na parkovanie pri futbalovom štadióne 

- informoval sa, či sa neplánuje Wi-fi, bezplatné pripojenie na internet na námestí 

 

Ing. Levická 
- upozornila na vysokú trávu na Štúrovej ulici 

- pýtala sa, či by sa nedali osadiť koše na exkrementy pre občanov na Garbiarskej ulici 

 

Mgr. Holopová 
- informovala sa, či sa uvažuje o údržbu lesoparku juh 
 

Ing. Zubal 
- informoval ohľadom záplav, navrhol uviesť Ľubický potok do stavu pred povodňou a 
urýchliť projektovú dokumentáciu na storočnú vodu  

 
p. Švedlár 
- pýtal sa, kedy sa počíta s jednosmernou cestou na ul. Priekopa 

 

PhDr. Baráthová 

- pýtala sa, či sa bude niečo robiť so smetiskom za lekárňou Ľubka 



 

29. Záver 

Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta                                                                                 prednosta úradu 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Bc. Adriána Saturyová 
    
       Ing. arch. Jozef Figlár 

     
     

 

 

Zapísala: Bc. Martina Brejková 

 

 

 

 

       
 
 
 
 

 
 


