
                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2013 

      
      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 21.3.2013, za kontrolované obdobie 
roka 2013 a predchádzajúce obdobia 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2013 

 
      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 257/2010. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2012. 
 

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

                    
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2013 

 
           Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zabezpečovania pokladničných operácií mesta v mene Eur 
a ostatných zahraničných menách – správu č. 1/2013, vykonanej na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1 Kežmarok, za kontrolované obdobie II. polroka 2012. 

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

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2013 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 

následnej finančnej kontroly zabezpečovania zmien rozpočtu a vedenia rozpočtových 
opatrení – záznam č. 1/2013, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2013 

 
            Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní a  
dodržiavania rozpočtovej klasifikácie v rámci bežných a kapitálových výdavkov – 
záznam č. 2/2013, vykonanej na Správe telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,  
Trhovište 4 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2013 

 
        Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 1/2013 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky č.1. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 
 

a) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 58 463 eur, 

 
b) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov podprogramu 

programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 
o 19 919 eur. 

 
 

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

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
s c h v a ľ u j e 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta 
Kežmarok 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2013 

 
         Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.4 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 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2013 

         
          Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zmenu Zriaďovacej listiny 
Základnej  školy - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok vykonanú Dodatkom 
č.9 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2013 

 
           Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie zmenu Zriaďovacej listiny 
Základnej školy, Nižná brána 8, Kežmarok vykonanú Dodatkom č.7 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  
 
 
 
 
 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) odvoláva  

zapisovateľku Komisie  výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  Ing. Evu Kelbelovú 
 

b) schvaľuje  
zapisovateľku Komisie  výstavby, životného prostredia, dopravy a verejných 
služieb pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Ing. Adrianu Kurtiniakovú   

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

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2013 

 
       Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové  
kluby okrem MŠK z rozpočtu mesta na rok 2013 v súlade s VZN č. 1/2010 podľa 
priloženého návrhu 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne 

kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2013 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého 
návrhu. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 34/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 14 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku,  na dobu určitú do 31.12.2014 nájomníčke Anne Ulíkovej, bytom Kežmarok, 
Baštová 8.    
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 35/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
neschvaľuje 
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 2 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúceho sa na 3. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku, nájomníčke Emílii Slovíkovej, bytom Kežmarok, Baštová 8. 
 

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

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 36/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na prízemí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  
Eve Majzlovej, bytom Kežmarok, Nižná brána 1, na dobu určitú do 31.03.2014.  
 

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

 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 37/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku,  Margite Mirgovej, bytom Kežmarok, Martina Lányiho 5, na dobu určitú do 
31.03.2014.  
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 38/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časť parcely KN-E 
1470/2, orná pôda, o výmere 67 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Andreja Kerpčára 
s manž., bytom Belinského 20 Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že tento pozemok je medza, ktorá priamo nadväzuje na pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov a tvorí s ich nehnuteľnosťami celok . 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 1470/2 diel „1“ o výmere 66 m2 pričleneného do 
parcely KN-C 2546/1, zastavaná plocha s výmerou 241 m2, a diel „2“ o výmere 1 m2 

pričleneného do parcely KN-C 2546/2, zastavaná plocha s výmerou 27 m2 , podľa 
geometrického plánu č.55/2012, k.ú. Kežmarok, vypracovaného geodetom Ing.Pavlom 
Brutovským pre Andreja Kerpčára s manž., bytom Belinského 20 Bratislava za cenu 
14,30 eur/m2. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 

 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 39/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
s ch v a ľ u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 pís.b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, odpredaj pozemku parcely č. KN C 588/2, k.ú. Kežmarok o výmere 
5m2, pričleneného ako diel „3“ o výmere 5m2 k parcele č. KN C 587/2 o výmere  338 m2, 
druh pozemku zastavané plochy, podľa geometrického plánu č. 72/2012 ( GP vyhotovil 
geodet Ing. Pavel Brutovský), pre žiadateľa: Ing.  Ján Šoltés, bytom ul. Skalná č. 15, 059 
21 Svit,  za cenu 57,10 eur/m2, z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania pozemku 
zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa.  
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 40/2013 

 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
odpredaj hnuteľného majetku uvedeného v prílohe za cenu 3047,- eur, slovom 
tritisícštyridsaťsedem eur, Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. IČO : 
37886436, sídlo Huncovská 1788/42, 060 01  Kežmarok.  
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 41/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok 
s ch v a ľ u j e 
odkúpenie pozemkov do majetku Mesta Kežmarok -  parcely č. KN C 1691/2 o výmere 
119 m2 a KN C 1692/1 o výmere 505 m2, k.ú. Kežmarok, spolu za cenu 5 600,00 eur, od 
vlastníka pozemkov: Tatranský podnik a.s. Kežmarok so sídlom Slavkovská 19, 
Kežmarok, IČO 31 665 306.  
 

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



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 42/2013 

 
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 KN-C 2187, záhrada o výmere 212 m2, 
k.ú. Kežmarok, pre vlastníka bytu bytového domu s.č. 963 na ul. Pod traťou 8 v Kežmarku 
Máriu Pisarčíkovú, trvale bytom Garbiarska 18, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku, ktorý sa prenajímal ako záhrada aj 
u predchádzajúceho vlastníka tohto bytu. 
s ch v a ľ u j e 
prenájom pozemku KN-C 2187/4 záhrada o výmere 212 m2 , podľa geometrického plánu 
č.14280922-087/95 ,k.ú. Kežmarok za účelom zriadenia záhrady pre vlastníka bytu 
v bytovom dome s.č. 963 na ul. Pod traťou 8 v Kežmarku Máriu Pisarčíkovú, trvale bytom 
Garbiarska 18, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,17 €/m2/rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2013 

 
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. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Lucii Lopatovskej, 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 

nájom bytu č. 5 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lucii 
Lopatovskej, trvale bytom  Gen. Štefánika  1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2013 

 

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. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Valérii Gáborovej, 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 

nájom bytu č. 9 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii 
Gáborovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2013 

 
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. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden 
rok 
Eme Rusnačíkovej, 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 
nájom bytu č. 7 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme Rusnačíkovej,  
trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2013 

 
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. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, 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 
nájom bytu č. 10 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi Cehulovi,  
trvale bytom  Lanškrounská 1605/24, Kežmarok  na jeden rok 
 

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

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2013 

 
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. 27 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Jane Tondrovej, 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 
nájom bytu č. 27 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane Tondrovej,  
trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 48/2013 

 
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. 29 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Jánovi Vaverčákovi, 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 
nájom bytu č. 29 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Vaverčákovi,  
trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na jeden rok. 

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

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2013 

 

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. 31 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 
o jeden rok 
Ľudmile Harmanovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1537/1, 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 
nájom bytu č. 31 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile 
Harmanovej,  trvale bytom  Karola Kuzmányho 1537/1, Kežmarok  na jeden rok. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 50/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
n e s ch v a ľ u j e 

nájom bytu č. 12 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Veronike 
Kleinovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 51/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok : 
 
n e s ch v a ľ u j e 

nájom bytu č. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petronele 
Povecovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca 
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 52/2013 

 
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. 21 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 
Veronike Ničpanovej, trvale bytom  Lanškrounská 1608/16, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s tromi nezaopatrenými 
deťmi, ktorá žije dlhodobo v podnájmoch s ďalšími príbuznými a je potrebné vyriešiť 
jej bytovú situáciu aj vzhľadom k maloletým deťom 
 a   s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 21, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Veronike Ničpanovej, trvale bytom  
Lanškrounská  1608/16,  Kežmarok, na dobu jedného roka. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
schvaľuje 
bezodplatné zriadenie vecného bremena na časti parciel KN C 3161, KN C 1311/1, KN 
C 1310, KN C 1309/1, KN E 884/9, KN E 5218, KN E 5219/1, KN E 5221, KN E 5279, 
KN E 5280, KN E 6624/1, KN E 6774/1, KN E 883/2 v prospech vlastníka stavby 
„Odkanalizovanie obcí Vrbov a Vlková, líniová stavba, kat. územie Vlková, Vrbov, 
Kežmarok“ - Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 01 
Poprad, IČO 36485250, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 
a)  strpieť uloženie kanalizačného potrubia pre stavbu „ Odkanalizovanie obcí 
    Vrbov a Vlková, líniová stavba, kat, územie Vlková, Vrbov a Kežmarok“, 
b) strpieť vjazd a vstup, prejazd a prechod cez predmetné nehnuteľnosti pri 
   umiestňovaní, prevádzke, údržbe a opravách inžinierskych sietí, rešpektovať 
   pásmo ich ochrany v zmysle § 19 ods 2 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných 
   vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení. 

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



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C 7414, KN-C 7416, KN-C 7424, k.ú. 
Mlynčeky v prospech vlastníkov pozemkov KN-C 7412, 7413, 3911/24, 3911/23, 3911/19, 
k.ú. Mlynčeky s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 
- trpieť vstup a vjazd oprávnených na slúžiace pozemky z dôvodu prechodu a prejazdu 
  vlastníkov pozemkov KN-C 7412, 7413, 3911/24, 3911/23, 3911/19, 
- zdržať sa konania , ktoré by bránilo oprávneným vo výkone ich práv z vecného bremena 
Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2 v súlade  s vypracovaným geometrickým 
plánom č. 03/2013, k.ú. Mlynčeky 
Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemku KN-C 3911/19 sa zriaďuje bezplatne.  
Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemkov KN-C 7412, 7413, 3911/24, 3911/23, sa 
zriaďuje za všeobecnú hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 
 947,20 eur ( 1,48 eur/ m2 ). 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2013 

 
Mestské  zastupiteľstvo  Kežmarok 
s ch v a ľ u j e  
nájomné za prenájom nebytových priestorov   časti  objektu nemocnice Dr. Vojtecha 
Alexandra Kežmarku   n. o.,   Huncovská   42,  v Kežmarku, (na prízemí a I. poschodí) 
na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č.44/2006/OM, pre spoločnosť 
Dialcorp s.r.o. Kežmarok, Huncovská 42, Kežmarok, IČO: 62061127 vo výške 50 
€/m2/rok.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

a) berie na vedomie vzdanie sa funkcie člena Komisie sociálnej a bytovej  pri 
Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  Ing. Slávku Mihálikovú 

b) schvaľuje za člena Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v 
Kežmarku pani Zlaticu Irhovú   

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

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že výpožička časti pozemku parc.č. KN-C 3296/6, pre Tomáša 
Žembu, Horská 550/35, Svit je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o 
pozemok, na ktorom žiadateľ zrealizuje výstavbu miestnej komunikácie v rámci stavby 
IBV Kamenná baňa – Slnečné údolie a ktorú po ukončení výstavby bezplatne prevedie 
do vlastníctva mesta Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e 
výpožičku časti pozemku parc.č. KN-C 3296/6, k.ú. Kežmarok o výmere 1000 m2 pre 
účely 
výstavby miestnej komunikácie v rámci stavby IBV Kamenná baňa – Slnečné údolie pre 
Tomáša Žembu, Horská 550/35, Svit, do 31.12.2015, s podmienkou, že túto miestnu 
komunikáciu bezplatne prevedie po ukončení jej výstavby, najneskôr však do 
31.12.2015, do vlastníctva mesta Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
schvaľuje 
na základe obchodnej verejnej súťaže odpredaj 3-izbového bytu č. 27 na 6.p bytového 
domu súpisné číslo 1606. v Kežmarku, na ul. Lanškrounská č. 22, postavenom na 
pozemku KN-C 1961/88, k.ú. Ľubica a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu vo výške 7348/227386, zapísané na Katastrálnom úrade 
Prešov, Správe katastra Kežmarok, katastrálne územie Ľubica v liste vlastníctva 
 č. 3774, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Milan Pitoňák a Veronika 
Pitoňáková, bytom Zochova 1709/59, Kežmarok, za cenu 35 280 eur. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 


