
                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 124/2013 

    
  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 a/ berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským 
zastupiteľstvom k 27.6.2013, za kontrolované obdobie roka 2013 a predchádzajúce 
obdobia. 
b/ zrušuje uznesenia      
č. 281/2011 - čiastočné zrušenie čerpania RF vo výške 232 302,61 € 
č. 10/2012 - čiastočné zrušenie čerpania RF vo výške 3 980,86 € 
č.  95/2012 - čiastočné zrušenie čerpania RF vo výške 58 463,00 € 
č. 158/2012 - zrušenie čerpania RF v plnej výške, v sume 15 000,00 € 
č. 209/2012 – čiastočné zrušenie RF vo výške 21 481,93 € 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 125/2013 

    
  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti hospodárenia s finančnými 
prostriedkami pridelenými na činnosť základnej umeleckej školy a jej majetku – správu 
č. 2/2013, vykonanej na Základnej  umeleckej škole, Petržalská 21 Kežmarok, za 
kontrolované obdobie roka 2012.    
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 126/2013 

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



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 127/2013 

         
        Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2012. 
 
   
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 128/2013 

 
       Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záverečný účet a celoročné 
hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2012 bez výhrad. 
         
         
 
  Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 129/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie schodku 
rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2012 vo výške 680 970,56 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:   17 387,24 € 
 
b) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2012 
podľa skutočnej potreby:       562 203,99 € 
 
c) Usporiadanie schodku z dodatočného zapojenia rezervného fondu:  41 217,61 € 
 
d) Z prebytku zostatku finančných operácií:     60 161,72 € 
 
         
         
 
  Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 130/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo 
výške 100 466,51 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2012 
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:   40 304,79 € 
 
b) Usporiadanie schodku hospodárenia :     60 161,72 € 
 
 
         
         
  Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 131/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného 
fondu za rok 2012 nasledovne: 
a)Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2012:    1 454 687,27 € 

 
b) Usporiadanie stavu rez. fondu z hospodárenia roku 2011, 
uzn. 100/2012:         210 137,15 € 
 
c) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2012 
podľa skutočnej potreby:       -562 203,99 € 
 
d) Usporiadanie vytvoreného schodku z dodatočného zapojenia rezervného fondu: -41 217,61 € 
 
e) Prídel do rezervného fondu zo zostatku finančných operácií:   0,00 € 
f) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2012:  1 061 402,82 € 
 
 
         
         
  Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 132/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových 
organizácií Mesta Kežmarok za rok 2012 s nasledovným vysporiadaním 
výsledkov hospodárenia: 
A) Mestské kultúrne stredisko: 
Prebytok hospodárenia roku 2012:      7 423,80 € 
Rozdelenie: prevod do rezervného fondu     7 423,80 € 
 
B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok: 
Prebytok hospodárenia roku 2012:      14 952,62 € 
Rozdelenie: prevod do rezervného fondu     14 952,62 € 
 
C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok: 
Prebytok hospodárenia roku 2012:      19 419,98 € 
Rozdelenie: prevod do rezervného fondu     19 419,98 € 
 
 
         
         
  Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 133/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo vKežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie 
schodku z vedľajšieho hospodárenia za rok 2012: 
 
Schodok z vedľajšieho hospodárenia za rok 2012:    -93 064,22 € 
 
Vysporiadanie: 
a) z rezervného fondu vedľajšieho hospodárenia:    45 307,77 € 
b) zaúčtovaním voči nevysporiadanému výsledku hospodárenia 
minulých rokov:        47 756,45 € 
     
 
 
         
         
  Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 134/2013 

 
        Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok 
hospodárenia (stratu) roku 2012 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške 
1 059 130,39 € a jej vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia 
minulých rokov vo výške 1 059 130,39 €. 
       
     
 
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 135/2013 

 
       Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení 
programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2012. 
       
     
 
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 136/2013 

 
       Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 3/2013 podľa predloženého návrhu. 
 
        
       
     
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 137/2013 

 
      Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje bezúročnú finančnú výpomoc 
neziskovej organizácii Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku vo výške 50 000 
eur so splatnosťou do 31.10. 2013, za účelom finančného zabezpečenia zriadenia stanice 
rýchlej lekárskej pomoci (RLP). 
 
        
       
     
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 138/2013 

 
        Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotáciu vo výške 2 000 eur  pre Obec 
Jezersko na účel likvidácie následkov živelnej pohromy zo dňa 9. júna 2013. 
 
 
        
       
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 139/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

5/2003 o prevádzke výherných prístrojov na území mesta. 
 
 
 
        
       
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 140/2013 

 
        Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poslancovi mestského zastupiteľstva  
Ing. Milanovi Zubalovi s manželkou v dňoch 14.-.16.júna 2013 služobnú cestu do Bochne 
s preplatením výdavkov za pohonné hmoty vozidla Renault Kangoo  ŠPZ KK 619 BG. 
 
 
 
        
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 141/2013 

 
   Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku schvaľuje výšku nájomného v 18 BJ bytovom 
dome na ul. Lanškrounská 1,1A nasledovne : 
 
Byty o výmere 69,56 m2 :                                                      153 Eur / mesiac  
Byty o výmere 70,14 m2 :                                                      154 Eur /mesiac   
Byty o výmere 42,57 m2 :                                                      125 Eur /mesiac   
Byt o výmere  69,82 m2 na prízemí :                                    142 Eur /mesiac  
Byt o výmere 42,57 m2 na prízemí :                                     112 Eur/mesiac 
      
 
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 142/2013 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa Ing. Jozefa 
Debreho, nar. ............., r.č. ......................., trvale bytom Slovenská republika, Suchá hora 
1800/38, Kežmarok, PSČ 060 01, funkcie člena dozornej rady spoločnosti  Kežmarok 
Invest, s.r.o.. 
 
      
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 143/2013 

 
     Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Miroslava Božeka, nar......................,  
r.č. ..................................., trvale bytom Slovenská republika, Tvarožianska 1359/6, 
Kežmarok, PSČ 060 01, do funkcie člena dozornej rady spoločnosti  Kežmarok Invest, 
s.r.o..  
  
 
      
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 144/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :  
schvaľuje Dodatok č. 1 Zriaďovacej listiny Zariadenia pre seniorov - podľa 
predloženého návrhu 
 
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 145/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 
schvaľuje 
uzavretie zmluvy o nájme jednoizbového bytu s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku,  Margite Kriššákovej, bytom Kežmarok, Hradné námestie 21, na dobu určitú 
do 30.06.2014.  

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

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 146/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
zrušuje 
uznesenie č. 72/2012 zo dňa 09.05.2013 (podmienky obchodnej verejne súťaže na byt 
č.33, M.Lányiho 17, Kežmarok).  
 
 
 
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 147/2013 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje 
súťažné podmienky obchodnej  verejnej súťaže na odpredaj bytu 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 na pozemku KN-C 1538, k.ú. Kežmarok vo výške 
3560/217086, podľa predloženého návrhu.  
 
 
 
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 148/2013 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
schvaľuje 

 
zriadenie vecného bremena na časti parciel KN-C 3296/6 a KN-E 6641/1 v prospech 
budúceho vlastníka inžinierskych sietí - vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, VN a 
NN rozvody, telefónne rozvody Tomáša Žembu, Horská 35, Svit v súvislosti 
s pripravovanou IBV Kamenná baňa - Slnečné údolie, Kežmarok,  za všeobecnú 
hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena vo výške 3,-eur/m dĺžky 
podzemných vedení: vodovod, splašková kanalizácia, plynovod, VN a NN rozvody, 
telefónne rozvody, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 
 

a) trpieť umiestnenie podzemných vedení na slúžiacich pozemkoch, tak ako to bude 
zakreslené v geometrickom pláne. 

b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného  cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách stavby podzemných vedení. 

 
Presnú trasu podzemných vedení určí geometrický plán na zameranie stavby pre 
zriadenie vecného bremena.    
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 149/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
s ch v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na pozemkoch EKN 1467,  EKN 1468 a EKN 1469/7, k.ú 
Kežmarok v prospech budúceho vlastníka podzemných vedení -vodovodná prípojka, 
kanalizačná prípojka a káblová elektroprípojka,  Janky Hiščárovej, M.Lányiho 15, 
Kežmarok,  v súvislosti s výstavbou rodinného domu na parcele KN C 3370/7, k.ú. 
Kežmarok,  za všeobecnú hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 
vo výške 1,50eur/m  podzemného vedenia s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 
 

a) trpieť umiestnenie podzemných vedení (vodovodná prípojka, kanalizačná 
prípojka a káblová elektroprípojka) na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude 
zakreslené v geometrickom pláne. 



b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
stavby podzemných vedení. 

 
Presnú trasu inžinierskych sietí určí geometrický plán na zameranie stavby pre vecného 
bremena.  
 

 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 150/2013 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel KN-C  3232, KN-E 417/2, KN-E 
6603, KN-E 6604, - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného 
elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. 
Košice v súvislosti so stavbou : „Kežmarok, ulica Toporcerova Rekonštrukcia NN siete 
„s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 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  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 
 

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 151/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
rozhoduje 

 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že výpožička časti pozemku KN-C 1810/1, k.ú. Kežmarok, 
na dobu určitú - dvoch rokov, za účelom zriadenia detského ihriska na ul. Nižná brána, 
Kežmarok, pre Slavomíra Suráka, bytom Možiarska 12, Kežmarok, je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že na predmetnom pozemku žiadateľ vybuduje 
ihrisko pre deti z ulíc Možiarska, Nižná brána a Garbiarska v Kežmarku. 
 
schvaľuje 
 
výpožičku časti pozemku  KN-C 1810/1, k.ú. Kežmarok o výmere 100m2, na dobu určitú 
- dvoch rokov, za účelom zriadenia detského ihriska na ul. Nižná brána, Kežmarok, pre 
Slavomíra Suráka, bytom Možiarska 12, Kežmarok, s podmienkou, že na predmetnom 
pozemku žiadateľ vybuduje ihrisko pre deti z ulíc Možiarska, Nižná brána a Garbiarska 
v Kežmarku. 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 152/2013 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku   
 
s c h v a ľ u j e 
odkúpenie časti parcely KN-E 6554/202 diel  „1“ o výmere 12 m2, pričleneného do 
parcely KN-C 417/5, zastavaná plocha o výmere 12 m2, podľa geometrického plánu 
č.14280922-026/2008 k.ú. Tatranská Lomnica , vypracovaného geodetom Františkom 
Čekovským  do majetku Mesta Kežmarok  za  cenu  1,00 eur. 
 

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

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 153/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
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-C 
1309/4 o výmere 401 m2 a pozemok KN-C 1309/6 o výmere 82 m2 k.ú. Kežmarok do 
vlastníctva f.: AUTONOVA s.r.o. Priemyselný areál Východ - Poprad ( IČO 316 495 13 )  
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že na uvedených pozemkoch  
žiadateľ zrealizuje výstavbu čističky odpadových vôd k budovám v areáli AUTONOVY 
s.r.o. Poprad , ktorého je žiadateľ vlastníkom 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 1309/4  a to novovytvorenú parcelu KN-C 
1309/7, orná pôda o výmere 401 m2 a pozemok KN-C 1309/6 orná pôda o výmere 82 m2, 
podľa geometrického plánu č.6/2013, k.ú. Kežmarok, vypracovaného geodetom 
Ing.Vladimírom Kupčom  zo dňa 12.4.2013 pre  f.: AUTONOVA s.r.o. Priemyselný 
areál Východ - Poprad  ( IČO 316 495 13 )  za cenu  12,60 eur/m2. 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 154/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
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-C 
6531/1 o výmere 1129 m2 a KN-C 6530/5 o výmere 35 m2 , k.ú.  Tatranská Lomnica  do 
vlastníctva Jána Svocáka a manž. Mileny, bytom Mlynčeky 127/16 je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, nakoľko pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve 
žiadateľov a tvorí s nimi nedeliteľný celok. 
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-C 6531/1 diel „1“  o výmere 1129  m2

 pričleneného 
do parcely KN-C 6531/7 zastavaná plocha o výmere 1129 m2  k.ú. Tatranská Lomnica,   
podľa geometrického plánu č.42/2013, k.ú. Tatranská Lomnica vypracovaného 



geodetom Ing.Pavlom Brutovským zo dňa 12.6.2013 a parcelu KN-C 6530/5, trvalý 
trávnatý porast o výmere 35 m2 k.ú. Tatranská Lomnica pre  Jána Svocáka s manž. 
Milenu, bytom Mlynčeky 127/16, za cenu 10,- eur/m2. 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 155/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
s ch v a ľ u j e  
zriadenie vecného bremena na pozemkoch KN-C 6535/1 a KN-E 6534, 6533, 6531, 
a 6740/201 k.ú. Tatranská Lomnica v prospech vlastníkov pozemkov KN-C 6531/3 
a KN-C 6531/7 k.ú. Tatranská Lomnica s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok : 

- trpieť vstup a vjazd oprávnených na slúžiace pozemky z dôvodu prechodu 
a prejazdu   vlastníkov pozemkov KN-C 6531/3 a KN-C 6531/7 

- 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.42/2013 k.ú. Tatranská Lomnica.  
Vecné bremeno sa zriaďuje bezplatne. 
 

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

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 156/2013 

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 predĺženie prenájmu nebytového priestoru  v objekte Baštová 
12, Kežmarok na poschodí, pre spoločnosť Tukan s.r.o. Baštová 12, 060 01 Kežmarok, 
IČO 46294333, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o nájomcu, 
ktorý v predmetnom nebytovom priestore prevádzkuje Inštitút jazykov a vzdelávania.   
 
s ch v a ľ u j e  



predĺženie prenájmu nebytového priestoru o výmere 69,35 m2 v objekte Baštová 12, 
Kežmarok na poschodí, pre spoločnosť Tukan s.r.o. Baštová 12, 060 01 Kežmarok, IČO 
46294333,  na dobu neurčitú, za cenu  1248 eur/rok. 
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 157/2013 

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 nebytového priestoru v objekte Dr. Alexandra 16 
v Kežmarku, na prízemí, pre Petra Terešáka IRMUS, Lanškrounská 1605/24 
Kežmarok, IČO 43840051, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o 
žiadateľa, ktorý v  predmetnom nebytovom priestore bude naďalej prevádzkovať 
predajňu ENZÝM, ktorú v súčasnosti prevádzkuje jeho strýko Ing. Štefan Kuric a ktorý 
požiadal z dôvodu pracovného zaťaženia a rôzných iných povinností o ukončenie 
prenájmu predmetného nebytového priestoru dohodou. Zariadenie predajne odkúpi 
žiadateľ od doterajšieho nájomcu. Prevádzka bude pokračovať bez prerušenia, 
v pôvodnom rozsahu služieb, s tým, že na  Petra Terešáka, Lanškrounská 1605/24, 060 
01 Kežmarok  prejdú aj pracovno-právne vzťahy  prevádzky 
 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytového priestoru o výmere 57.07 m2 v objekte Dr. Alexandra 16 
v Kežmarku, na prízemí, pre Petra Terešáka IRMUS, Lanškrounská 1605/24 
Kežmarok, IČO 43840051, na dobu neurčitú, za cenu  1563,77 eur/rok. 
 

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

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 158/2013 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 
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 opakovaný nájom bytu č. 8 na ul. Košická 2224/12 Lívii Garstkovej, 
trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu 
práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. 
z.  

a    s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 8 na ul. Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii Garstkovej,  trvale 
bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na jeden rok. 

 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2013 

Mestské  zastupiteľstvo  Kežmarok ruší uznesenie č. 55/2013 v znení:        
 
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 
Eur/m2/rok.  
 

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

 
 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 160/2013 

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., so sídlom : U stadiónu 1555, Rychnov nad Kněžnou, PSČ 516 01, 
IČO : 62061127, Dialcorp s.r.o. organizačná zložka, Huncovská 42, Kežmarok 060 01, 
IČO: 36512338 vo výške 50 eur/m2/rok.  
 
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 161/2013 

Mestské  zastupiteľstvo   Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e  
 
a)  
odkúpenie technického zhodnotenia objektu Lekárne nachádzajúceho sa na Hlavnom 
námestí 58 v Kežmarku od Dušana Sichrovského ADUS, Liptovská 3184/27, 058 01  
Poprad   IČO 17285194  v cene 77 944,80 eur  s DPH. 
  
b) 
spôsob uhrádzania kúpnej ceny  formou polročných splátok vo výške 6 000 eur vždy 
k 30.06. a k 31.12. do úplneho zaplatenia. 
 

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

 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 162/2013 

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. 12 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Jane 
Lopatovskej, trvale bytom  Lanškrounská 1607/20, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľku žijúcu s  invalidnou matkou, ktoré žijú 
dlhodobo v podnájmoch a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu. 

 a   s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 12, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Jane Lopatovskej trvale bytom  
Lanškrounská  1607/20,  Kežmarok, na dobu jedného roka. 

 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 163/2013 

Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok: 
 
zrušuje uznesenie  č. 109/2013  zo dňa 9.5.2013 
 
(nájom bytu č. 12 Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Gabriele Babiarovej s manželom 
Františkom, trvale bytom Petržalská 1638/6, Kežmarok, na dobu troch rokov) 
 

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

 
 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 164/2013 

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. Košická 2466/9 v Kežmarku Gabriele 
Babiarovej s manželom Františkom, trvale bytom  Petržalská 1638/6, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá 
býva dlhodobo v podnájmoch a je potreba vyriešiť ich bytovú situáciu 

 a   s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 21, Košická 2466/9, Kežmarok Gabriele Babiarovej s manželom Františkom, 
trvale bytom  Petržalská 1638/6,  Kežmarok, na dobu troch rokov. 

 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 165/2013 

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. 12 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Alene 
Česelkovej, trvale bytom  Karola Kuzmányho 1539/9, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným dieťaťom, ktorá býva 
dlhodobo v podnájmoch a je potreba vyriešiť jej bytovú situáciu 

 a   s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 12, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Alene Česelkovej, trvale bytom  Karola 
Kuzmányho 1539/9,  Kežmarok, na dobu troch rokov. 

 
 

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.06.2013 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2013 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov: 
 
a) berie na vedomie, že na základe uznesenia MsZ č. 67/2012 zo dňa 03.05.2012 bol plat 
primátora mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 
v znení neskorších predpisov so zvýšením o 60%, čo po uplatnení priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 vo výške 805,- € predstavuje od 
01.01.2013   3260,- € 
b) schvaľuje plat primátora mesta Kežmarok v súlade §4 ods. 2 citovaného zákona v 
sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 60%, t.j. na sumu 3260,- € . 
 
 

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

 


