
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 

 

   

                             Kežmarok   12.12.2013 
                                                  Číslo spisu: 110/2013/9 
 
 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 12. 2013 

 
 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnení:         PhDr. Baráthová 
                                    Bc. Saturyová 
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
                                    Ing. Eva Kelbelová – vedúca odd. ÚP, ŽP a SP 
   Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku 
                                    Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
                                    Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. školstva 
                                    Ing. Marta Lacková – vedúca odd. OS 
   Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  
                                    JUDr. Viera Mačáková – právny referát mesta 
                                    Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí 
                                    Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
                                    Ing. Jozef Krok - TS, s.r.o. Kežmarok 
                                   Mgr. Gabriela Kantorková – riaditeľka MsKs, Kežmarok 
                                   Ing. Miloslav Nadányi – riaditeľ STZ, Kežmarok 
                                   Ing. Marián Bešenej – riaditeľ Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok 
                                   Mgr. Beáta Oravcová – riaditeľka CVČ 
                                   Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Hradná, Kežmarok 
                                   Mgr. Milan Halama - riaditeľ ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok 
                                    Bc. Janka Backárová – riaditeľka MŠ K. Kuzmányho, Kežmarok 
                                    Elena Malinová -  riaditeľka MŠ Možiarska, Kežmarok 
                                    Jarmila Kopkášová - riaditeľka MŠ Severná, Kežmarok 
                                    Ján Levocký – ZUŠ A. Cígera, Kežmarok 
                                    Mgr. Peter Pavličko -  ZUŠ Petržalská, Kežmarok 
                                    Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok 
                                    Pavol Humeník – noviny Kežmarok 
                                    Jana Tyrpáková -  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 12.12.2013, za 

kontrolované obdobia roka 2013 a predchádzajúce obdobia 
4) Informácia o výsledku následných finančných kontrol vykonaných v priebehu IV. 

štvrťroka 2013   
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavné kontrolóra Mesta Kežmarok pre obdobie I. 

polroka 2014 
6) Návrh na schválenie VZN č.  /2013 o miestnych daniach 
7) Návrh na schválenie VZN č. / 2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov 

Mestskej polície Kežmarok. 
8) Návrh na schválenie VZN č. /2013 o poskytovaní ubytovania občanom bez prístrešia v 

nocľahárni 
9) Návrh na schválenie Dodatku č.3 k VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
10) Návrh na zrušenie VZN č. 3/2006 o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta 

Kežmarok 
11) a) Stanovisko hlavné kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 

2014 – 2016                b) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2014 – 2016 
12) Dodatky k zriaďovacím listinám ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova  12, Kežmarok a 

ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok o elokovaných pracoviskách 
13) Návrh na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 

pre roky 2014-2020  
14) Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 

2014 – 2020 
15) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 
16) Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2014 
17) Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť: Bytový dom s.č.2501 a pozemok p. č. 

KN-C 668/81 na ul. Lanškrounská 1, 1A, v prospech ŠFRB Bratislava 
18) Návrh na výstavbu 32 b.j., bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13. Kežmarok 
19) Odpustenie poplatku z omeškania – Ján Drzewiecki 
20) Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 8 v Kežmarku 
21) Návrh na odpredaj časti pozemku z parc. č. KN-E 5282/2 a z parc. č. KN-E 5285/2                                                                                                                     

- Rudolf Vastuško, Nábrežná 1282/5, Kežmarok                                                                                   
- Anna Lapšanská, Toporcerova 1311/13, Kežmarok                                                                                               
- Mgr. Eva Gorošová, Hlavné námestie 25/62, Kežmarok                                                                           
- Martin Šilon, Huncovská 312/28, Kežmarok                                                                                                                        
- Dušan Faron, Petržalská 1639/8, Kežmarok                                                                                     
- Milan Vančišin, Bernolákova 45, Ľubica 

22) Návrh na odpredaj objektu s.č. 1313 a pozemku KN-C 1989/9, k.ú. Ľubica pre 
Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 

23) Návrh na prenájom nebytových priestorov:    
            Poliklinika, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku  
             - SONODENZ, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Karola Kuzmányho 1577/15, IČO: 47 465 484 
             - MUDr. Blažena  Dysková, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Tvarožianska 1359/6, IČO:    
               47 465 239 
             - PAFA, s.r.o. so sídlom: 059 01 Spišská Belá, Zimná 446/50,  IČO: 47 465 352 



             
              Objekt Dr. Alexandra 16 v Kežmarku - LaZapt.s.r.o. so sídlom: 058 01 Poprad, Tatranské     
              námestie 3,  IČO: 47 400 757 

                                                                                                         
24) Návrh na zvýšenie nájmu – Nemocnica Dr. Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 

42, Kežmarok 
25) Návrh na nájom bytu: - Gen. Štefánika 14, byt č. 8, Kežmarok                                                                                                          
                                          - Košická 1, byt č. 14, Kežmarok 

26) Návrh na opakovaný nájom: - bytu v bytovom dome na Gen. Štefánika 14, Kežmarok 
27) Návrh na predĺženie nájmu – byt č. 9 na ul. Lanškrounská 21, Kežmarok 
28) Návrh na schválenie podmienok OVS – odpredaj bytu č. 6 s príslušenstvom, 

Lanškrounská 7, Kežmarok 
29) Návrh na odkúpenie technického zhodnotenia objektu, s.č. 1788, Huncovská 42, 

Kežmarok od Nemocnice Dr. V. Alexandra v KK, n. o., Huncovská 42, Kežmarok 
30) Návrh na zmenu uznesenie č. 54/2013 na zriadenie vecného bremena – František 

Fedák, Mlynčeky 12 
31) Návrh na odkúpenie objektu čs. 529 a pozemkov  

-  Rímskokatolícka cirkev farnosť Kežmarok   
32) Rôzne 
33) Interpelácie 
34) Záver 
 

1. Otvorenie 

  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, 
primátor mesta.Na úvod privítal všetkých prítomných, zvlášť Ing. Záborskú, koordinátorku 
PHSR z Karpatského rozvojového inštitútu a deti s p. učiteľkou z MŠ Severná, ktoré prišli 
potešiť so svojím vianočným programom.  

Po vystúpení detí z MŠ p. primátor informoval prítomných o pracovných stretnutiach, ktoré sa 
uskutočnili za poslené obdobie  

 - financovanie cyklochodníka, cyklotrasy Kežmarok - Vrbov, Kežmarok – Zlatná – v tejto 
súvislosti poukázal na materiál,  ktorý bol prítomným poslancom predložený  - “Sumár 
investícií a iných výdavkov zatiaľ nezahrnutých v rozpočte mesta “ a poznamenal, že táto 
akcia ešte nie je zahrnutá v predloženom zozname 

 - rokovanie so zástupcami  Ministerstva školstva, ohľadom vrátenia peňazí od štátu, ktoré 
mestu štát dlhuje za rekonštrukciu škôl  

P. primátor oboznámil prítomných s programom rokovania a zároveň navrhol tieto zmeny v 
programe rokovania: 

doplniť-  bod č. 15 - Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením      
               č. 6/2013 o nový materiál “pripomieka č. 2” 
            -  bod č. 11  b) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2014 – 2016 o nový           
                materiál “pripomienka č. 1” 



            - bod  Rôzne o nový materiál: „ Voľba prísediacich pre Okresný súd Kežmarok“ 

stiahnúť z programu rokovania  - materiály z bodov č. 24 Návrh na zvýšenie nájmu – 
Nemocnica Dr.    Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, Kežmarok a č. 29 Návrh na 
odkúpenie technického zhodnotenia objektu, s.č. 1788, Huncovská 42, Kežmarok od 
Nemocnice Dr. V. Alexandra v KK, n. o., Huncovská 42, Kežmarok  pre nedostatok informácií 

z bodu č. 25 - Návrh na nájom bytu  - Košická 1, byt č. 14, Kežmarok  ( nakoľko navrhovaní 
nájomcovia odmietli pridelenie bytu ) 

prerokovať  materiál z bodu  č. 31 za materiálom z bodu č. 22, nakoľko tieto návrhy spolu 
súvisia 

 * hlasovanie za návrh p. primátora – doplnenie programu v bode Rôzne 

za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
 
Upravený program rokovania: 

1) Otvorenie 
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky  
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v KK k 12.12.2013, za 

kontrolované obdobia roka 2013 a predchádzajúce obdobia 
4) Informácia o výsledku následných finančných kontrol vykonaných v priebehu IV. 

štvrťroka 2013   
5) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavné kontrolóra Mesta Kežmarok pre obdobie I. 

polroka 2014 
6) Návrh na schválenie VZN č.  /2013 o miestnych daniach 
7) Návrh na schválenie VZN č. / 2013 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov 

Mestskej polície Kežmarok. 
8) Návrh na schválenie VZN č. /2013 o poskytovaní ubytovania občanom bez prístrešia v 

nocľahárni 
9) Návrh na schválenie Dodatku č.3 k VZN č.3/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
10) Návrh na zrušenie VZN č. 3/2006 o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta 

Kežmarok 
11) a) Stanovisko hlavné kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 

2014 – 2016                b) Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2014 – 2016 
12) Dodatky k zriaďovacím listinám ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova  12, Kežmarok a 

ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok o elokovaných pracoviskách 
13) Návrh na schválenie Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok 

pre roky 2014-2020  
14) Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 

2014 – 2020 
15) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 
16) Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2014 



17) Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť: Bytový dom s.č.2501 a pozemok p. č. 
KN-C 668/81 na ul. Lanškrounská 1, 1A, v prospech ŠFRB Bratislava 

18) Návrh na výstavbu 32 b.j., bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13. Kežmarok 
19) Odpustenie poplatku z omeškania – Ján Drzewiecki 
20) Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 8 v Kežmarku 
21) Návrh na odpredaj časti pozemku z parc. č. KN-E 5282/2 a z parc. č. KN-E 5285/2                                                                                                                     

- Rudolf Vastuško, Nábrežná 1282/5, Kežmarok                                                                                                     
- Anna Lapšanská, Toporcerova 1311/13, Kežmarok                                                                                
- Mgr. Eva Gorošová, Hlavné námestie 25/62, Kežmarok                                                                                                 
- Martin Šilon, Huncovská 312/28, Kežmarok                                                                                     
- Dušan Faron, Petržalská 1639/8, Kežmarok                                                                                     
- Milan Vančišin, Bernolákova 45, Ľubica 

22) Návrh na odpredaj objektu s.č. 1313 a pozemku KN-C 1989/9, k.ú. Ľubica pre 
Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9 

23)  Návrh na odlúpenie pozemkov – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok 
24) Návrh na prenájom nebytových priestorov:                                                                                                                

            Poliklinika, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku  
             - SONODENZ, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Karola Kuzmányho 1577/15, IČO: 47 465 484 
             - MUDr. Blažena  Dysková, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Tvarožianska 1359/6, IČO:    
               47 465 239 
             - PAFA, s.r.o. so sídlom: 059 01 Spišská Belá, Zimná 446/50,  IČO: 47 465 352 
             
              Objekt Dr. Alexandra 16 v Kežmarku - LaZapt.s.r.o. so sídlom: 058 01 Poprad, Tatranské     
              námestie 3,  IČO: 47 400 757 

                                                                                                                                                  
25) Návrh na nájom bytu: - Gen. Štefánika 14, byt č. 8, Kežmarok                                                                                        
26) Návrh na opakovaný nájom: - bytu v bytovom dome na Gen. Štefánika 14, Kežmarok 
27) Návrh na predĺženie nájmu – byt č. 9 na ul. Lanškrounská 21, Kežmarok 
28) Návrh na schválenie podmienok OVS – odpredaj bytu č. 6 s príslušenstvom, 

Lanškrounská 7, Kežmarok 
29) Návrh na zmenu uznesenie č. 54/2013 na zriadenie vecného bremena – František 

Fedák, Mlynčeky 12 
30) Rôzne - Voľba prísediacich pre Okresný súd Kežmarok“  
31) Interpelácia 

      32) Záver 
 

hlasovanie za upravený  program  rokovania 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Milan Nevlazla, p.  Juraj Švedlár 
za: 11 , proti:  0 , zdržal sa:  2 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická,  Novotný, Rochová,  Šišková,  Švirloch 
Víznerová, Zubal 



zdržal sa: Nevlazla, Švedlár 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
- za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Sylvia Holopová, Ing.  Eleonóra  Levická 
 
- zapisovateľka: Jana Tyrpáková   
 
3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom 
v Kežmarku k 12.12.2013,  za kontrolované obdobie roka  2013  a  predchádzajúce 
obdobia 
 

p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Neboli žiadne pripomienky. Hlasovanie za predložený návrh uznesenia neprebehlo, nakoľko 
predložený materiál bol informatívny. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 12.12.2013, za kontrolované obdobie 
roka 2013 a predchádzajúce obdobia. 

Uznesenie dostalo č. 244/2013 

 

4. Informácia o výsledkoch následných finančných kontrol vykonaných v priebehu IV. 
štvrťroka 2013 

p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 

Neboli žiadne pripomienky. Hlasovanie za predložený návrh uznesenia neprebehlo, nakoľko 
predložený materiál bol informatívny. 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly zostavenia účtovnej závierky v obchodnej spoločnosti  Lesy 
mesta Kežmarok s. r. o., Kežmarské žľaby 12019 Vysoké Tatry – záznam č. 7/2013, za 
kontrolované obdobie roka 2012.  

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zúčtovania príjmov 
a použitia finančných prostriedkov súvisiacich so zabezpečením „kultúrnej akcie 
EĽRO“ – záznam č. 8/2013, vykonanej na Mestskom kultúrnom stredisku, Starý trh 47 
Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012. 



3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku 
následnej finančnej kontroly stavu pokladničnej hotovosti a preukázateľnosti 
realizovaných pokladničných operácií – záznam č. 9/2013, vykonanej v pokladni 
osobitného príjemcu Mestského úradu, Hlavné námestie 1 Kežmarok, ku dňu 
20.11.2013. 

Uznesenia dostali č. 245/2013, č. 246/2013, č. 247/2013 

 

5.     Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok pre obdobie 
I. polroka 2014 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2014. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 248/2013 

6. Návrh VZN č. xx/2013 o miestnych daniach  
 

Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu, o vyhodnotených pripomienkach k VZN 
 
Mgr. Švirloch 
- poznamenal, že podľa neho je  minimálne pripomienka č. 3 opodstatnená 
 
p. primátor 
- poznamenal, že v predloženom materiáli Vyhodnotenie pripomienok k VZN bolo 
zdôvodnené , prečo sa pripomienke nevyhovuje 
 
Ing. Karpiš 
- poznamenal, že to bolo prediskutované aj pred rokom a MsZ presne v tom istom zložení 
sa nestotožnilo s tým, aby bolo toto oslobenie zrušené 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 
o miestnych daniach podľa predloženého návrhu. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 1 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Víznerová, Zubal 
zdržal sa: Švirloch 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 249/2013 

 
7. Návrh VZN Mesta Kežmarok č.XX  / 2013 o ďalších výstrojných súčiastkach 
príslušníkov Mestskej polície Kežmarok. 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje  VZN Mesta Kežmarok č. 4 /2013 
o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície Kežmarok. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 250/2013 

 
8. Návrh VZN č. .../2013, o poskytovaní ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni 
 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Ing. Zubal 
-  vysoko morálne ohodnotil túto realizáciu ako aj umiestnenie nocľahárne a celoročné 
využitie 
 
MUDr. Víznerová  
– pýtala sa na momentálny stav využitia nocľahárne a tiež na bezinfekčnosť s tým súvisiacu 
 
Mgr. Ružbaská  
- informovala, že momentálne využívajú nocľaháreň 4 osoby, predpokladá sa, že príchodom 
mrazov, pribudne aj počet 
- viacerí potvrdenie o bezinfekčnosti majú vybavené 



p. primátor 
 – poukázal na jednu z podmienok, ktorou je triezvy stav, pre tých, ktorí nesplnia podmienku, 
bude neskôr k dispozícii aj stan, v ktorom bude umiestnená piecka 
 
MUDr. Novotný  
- poukázal na ľudí, ktorí sa ubytovali v poliklinike v opitom stave a znečisťujú prostredie 
 
p. primátor  
– vyjadril sa k lokalite umiestnenia domčeka 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  VZN č. 5/2013 o poskytnutí 
ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni . 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 251/2013 

 
9. Návrh Dodatku č.3 k VZN mesta Kežmarok č. 3/2011 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení. 
 
Ing. Kroková 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Švedlár 
 – pýtal sa na to, ako vieme, kedy je individuálna alebo skupinová forma vyučovania 
 
Ing. Kroková 
 – odpovedala, že to určuje zákon, v individuálnej forme sa vyučuje hudobný odbor, v 
skupinovej - tanečný, literárno - dramatický a výtvarný odbor 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.3 k VZN mesta Kežmarok 
č. 3/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy  škôl a školských zariadení. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 252/2013 

 
 



10. Návrh  na zrušenie VZN č. 3/2006 o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e  VZN Mesta Kežmarok č. 3/2006 
o chove a držaní zvierat a včiel na území mesta Kežmarok 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 253/2013 

 
11 a) 
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky  
2014 – 2016. 
     
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Neboli žiadne pripomienky. Hlasovanie za predložený návrh uznesenia neprebehlo, nakoľko 
predložený materiál bol informatívny. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na roky 2014 – 2016.  
 
Uznesenie dostalo č. 254/2013 

 
11 b) 
Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2014-2016  
 
Ing. Karpiš 
- informoval o predloženom návrhu, o predloženej pripomienke č. 1, ktorá vyplynula z 
pracovného stretnutia k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2014-2016, ktoré sa konalo 
10.12.2013  
 
Mgr. Švirloch  
– poukázal na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo k návrhu rozpočtu, na ktorom boli 
prediskutované mnohé otázky,  
- poznamenal, že mu bude záležať na rozdelení kapitálov, keď prídu očakávané peniaze 
 
 
 
 



p. primátor  
- poznamenal, že očakávame už spomínané  peniaze za školy, taktiež za mestské lesy, 
- informoval o prísľubenom príchode belgického investora do priemyselnej zóny, ktorý je 
podmienený dotáciou od vlády 
- podal prítomným stručné informácie, týkajúce sa spomínaného investora 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení. 
 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške približne     
722 160 eur na financovanie výstavby nájomného bytového domu Lanškounská 
1D, 1E v Kežmarku, s predpokladaným začiatkom výstavby v roku 2015. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje prijatie úveru vo výške približne     
1 265 800 eur na financovanie odkúpenia nájomného bytového domu Weilburská 
9,11,13 s predpokladaným finančným vysporiadaním v roku 2015. 

3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok 
2014 podľa predloženého návrhu so zapracovaním pripomienky č. 1 

4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta 
Kežmarok na roky 2015 - 2016 podľa predloženého návrhu. 

5) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo 
výške 213 915 eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov: 

Podprog 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 213 915 

  SPOLU 213 915 

 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení - spolu  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenia dostali č. 255/2013, č. 256/2013, č. 257/2013, č. 258/2013, č. 259/2013 

 
12. Návrh Dodatku č.5 k Zriaďovacej listine ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova 12, 
Kežmarok  
Návrh Dodatku č.4 k Zriaďovacej listine ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok  
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.5 k Zriaďovacej listine ZUŠ  
    A.Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok . 
 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.4 k Zriaďovacej listine ZUŠ  
     Petržalská 21, Kežmarok . 
 



hlasovanie za predložené návrhy  uznesení - spolu  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenia dostali č. 260/2013, č. 261/2013 

 
13. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok pre roky 2014-2020 - 
návrh na schválenie 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
MUD. Hencel 
 – vysoko ocenil ako to bolo celé spracované, je to veľmi dobrý materiál, poznamenal len 
jednu pripomienku v oblasti zdravotníctva, ktorú už s Ing. Bodnárovou prediskutoval a 
dohodli sa na úprave  v nasledujúcom období – z tohto dôvodu sa vyslovil za zdržanie sa 
počas hlasovania za predložený návrh 
 
p. primátor 
 –  poznamenal, že materiál je otvorený a v priebehu budúcich rokoch je možnosť doplnenia a 
úprav  
 
Mgr. Švirloch 
 -  taktiež vyzdvihol spracovanie materiálu,  upozornil len na pár faktických chýb, ktoré sa v 
ňom vyskytli 
 
Ing. Zubal  
- vysoko ohodnil záujem občanov o veci verejné, poďakoval im za prejavenú aktivitu, 
poznamenal, že výsledky sú spracované na internetovej stránke priamo v aktualitách 
 
Mgr. Holopová 
- upozornila na určité nepresnosti, ktoré sa v materiáli vyskytli, požiadala aby sa nedostali do 
záverečného spracovania 
 
p. viceprimátor  
- navrhol, aby sa materiál  ešte raz skontroloval v jednotlivých skupinách, aby to bolo bez 
formálnych chýb, 
 - poďakoval  primátorovi mesta, všetkým tým, ktorí pracovali v pracovných skupinách, 
všetkým garantom pracovných skupín, zástupcom Karpatského rozvojovéhou inštitútu, 
menovite RNDr. Steinerovi, v zastúpení Ing. Záborskej, poslancom za zodpovedný prístup, za 
to, že tento materiál vznikol 
 
p. primátor 
 –  poďakoval Ing. Záborskej,  ešte raz všetkým, aj občanom za ich vyjadrenie 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy uznesení. 



 
1.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Program hospodárskeho a sociálneho    
     rozvoja   mesta Kežmarok  pre obdobie 2014-2020 
 
2.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ukladá Mestskému úradu v Kežmarku   
     dopracovať  úlohy  Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok     
     pre roky 2014 – 2020 v súlade s programovým prozpočtom 2014 a výhľadovo pre    
     roky  2015-2016. 
 
3.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje pre aktualizáciu Programu  
     hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Kežmarok  pre obdobie 2014-2020 tento    
     postup: 
                  -  navrhovateľ predloží návrh aktualizácie PHSR  oddeleniu regionálneho  
                     rozvoja a cestovného ruchu 
                  - oddelenie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu predloží návrh na       
                    prerokovanie expertnej skupine 
                  - na základe kladného stanoviska expertnej skupiny bude zmena zapracovaná   
                    do Akčného plánu  
 
hlasovanie za predložené návrhy  uznesení - spolu  
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 1 
za: Figlár,  Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, Švedlár, 
Švirloch Víznerová, Zubal 
zdržal sa: Hencel 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenia dostali č. 262/2013, č. 263/2013, č.264/2013 

14. Návrh na schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na 
roky 2014 - 2020 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Ing. Levická  
– kladne ohodnotila spracovanie materiálu, poďakovala v tejto súvislosti za vynaloženú prácu  
 
p. prednosta 
 – poďakoval zo svojej pozície pracovníčkam soc. oddelenia MsÚ za spracovanie materiálu 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Kežmarok na roky 2014 – 2020. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 



Prijaté uznesenie dostalo č. 265/2013 

 
15. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Mgr. Švirloch  
- informoval sa ohľadom predaja pozemku pre spoločnosť, ktorá plánovala výstavbu 
obchodného centra na sídlisku Juh a s tým súvisiacou položkou v rozpočte 
 
p. primátor 
- zatiaľ nemáme k tomuto bližšie informácie, z tohto dôvodu je plánovaný presun na ďalší rok  
 
 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok 
pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 6/2013 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienok č. 1. a č. 2 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu 
nasledovne: 

a) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov prvku programového 
rozpočtu 9.3.1 Centrum voľného času o 6 312 eur, 

b) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu 
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo o 6 
312 eur. 

 
hlasovanie za predložené návrhy  uznesení - spolu  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenia dostali č. 266/2013, č. 267/2013 

16. Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2014 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. Švedlár  
– navrhol zmenu v  kalendárnom pláne zasadnutí MsZ na rok 2014 -  namiesto 24. apríla  - 
27. marca, zdovodnil 
 
* hlasovanie za návrh p. Švedlára  
za:   12,  proti:  0, zdržal sa: 1 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Víznerová, Zubal 
zdržal sa: Švirloch 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  



 
Návrh p. Švedlára prešiel.   
 
Následne prebehlo hlasovanie za predložený návrh uznesenia s pripomienkou. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu 
zasadnutí  mestského zastupiteľstva na rok 2014 s pripomienkou. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia s pripomienkou  
za:   12,  proti:  0, zdržal sa: 1 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Víznerová, Zubal 
 neprítomní: Baráthová , Saturyová , Švirloch 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 268/2013 

17. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť Bytový dom s.č.2501 a pozemok p.č. 
KN-C 668/81 na ul. Lanškrounská č. 1,1A, v prospech  ŠFRB Bratislava   
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 
postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta 
Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy č.703/265/2011, 
v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 
Bratislava 37, na nehnuteľnosť:  
 
„Bytový dom“ na ul. Lanškrounská č. 1,1A, súpisné číslo 2501 na pozemku p.č. KN-C 
668/81, k.ú. Kežmarok  
Pozemok p.č. KN-C 668/81 o výmere 333 m2, vedený ako zastavané plochy a nádvoria 
 
Nehnuteľnosti sú  zapísané na LV č. 1 pre obec a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným 
vlastníkom je záložca – Mesto Kežmarok.           
 

hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová, Švirloch  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 269/2013 

 
 
 
 



18. Návrh na výstavbu 32 BJ bytového domu na ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok    
 
p. primátor  
- informoval o predloženom návrhu 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
zmluvy na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ bytovom dome na 
sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13 a technickej infraštruktúry 
predstavujúcej povrchové úpravy miestnej komunikácie a spevnených plôch 
medzi budúcim kupujúcim - Mesto Kežmarok a budúcim predávajúcim - Rondo 
s.r.o., Slavkovská 28, Kežmarok za týchto podmienok : 

           Počet bytov : 32 
           Celková podlahová plocha bytov : 1 837,47 m2 
           Priemerná podlahová plocha bytu : 57,42 m2 
           Budúca kúpna cena bytov :  1 616 000,- Eur vrátane DPH 
           Budúca kúpna cena povrchových úprav miestnej komunikácie a spevnených        
           plôch : 50 000,- Eur vrátane DPH  
 

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej 
zmluvy na kúpu pozemku zastavaného obecnými nájomnými bytmi v 32 BJ 
bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok – 
p.č.KN-C 668/56 – ostatné plochy o výmere 540 m2, medzi budúcim kupujúcim – 
Mesto Kežmarok a budúcim predávajúcim – Rondo s.r.o., Slavkovská 28, 060 01 
Kežmarok za kúpnu cenu 33 Eur/m2. 
 

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel podania žiadosti o dotáciu na   
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava  a účel na 
podanie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania,  Bratislava a to : 
Kúpa 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, 
Weilburská 9,11,13, Kežmarok vrátane príslušnej technickej infraštruktúry. 
 

4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer kúpy 32 
obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 
9,11,13, Kežmarok a súhlasí so spôsobom financovania kúpy nájomných bytov – 
úver zo ŠFRB vo výške 70,00 % z kúpnej ceny  a dotácie z MDVaRR vo výške 30 
% z kúpnej ceny.  
 

5.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo 
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Okresného úradu 
Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie na 
kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ bytovom dome na sídlisku JUH 
Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13. 

 

6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo 
dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Okresného úradu 
Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie na 



kúpu technickej infraštruktúry (komunikácie a spevnené plochy) pre 32 
obecných nájomných bytov v 32 BJ bytový dom na sídlisku JUH Kežmarok, ul. 
Weilburská 9,11,13. 
 

7. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB 
Bratislava o poskytnutie úveru na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ 
Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok. 
 

8. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta pre splátky poskytnutého úveru a ďalších 
finančných prostriedkov pre potrebné financovanie technickej infraštruktúry pre 
kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ bytový dom na sídlisku JUH 
Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13 a vyčleňuje finančné prostriedky vo výške 3 
(troch) mesačných splátok úveru zo ŠFRB Bratislava. 
 

9. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením záložnej zmluvy 
v prospech Ministerstva dopravy  výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave 
na zachovanie nájomného charakteru 32 obecných nájomných bytov po dobu 40 
rokov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok.  
 

10. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva 
a práva postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – 
Mesta Kežmarok - zabezpečenie pohľadávky úveru poskytnutého na kúpu 32 
obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 
9,11,13, Kežmarok  v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, 
Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť 32 BJ Bytový  dom na 
sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok, vrátane pozemku p.č.KN-C 668/56 
– ostatné plochy o výmere 540 m2.  

 

11. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri 
prenájme obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, 
Weilburská 9,11,13, Kežmarok ustanovenia osobitného predpisu - § 22 zákona 
č.443/2010 Z.z. 

 
hlasovanie za predložené návrhy  uznesení - spolu  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 270/2013, č. 271/2013, č. 272/2013, č. 273/2013, č. 274/2013,  
č. 275/2013, č. 276/2013, č. 277/2013, č. 278/2013, č. 279/2013, č. 280/2013 
 

  
 



19. Odpustenie poplatku z omeškania – Ján Drzewiecki 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Ing. Zubal 
 – pýtal sa na to, ako je to možné, že vznikol takýto dlh a  aké sú v súčasnosti opatrenia, aby 
nedochádzalo k vzniku tak vysokých nedoplatkov 
 
Ing. Perignáthová 
- vysvetlila, že p. Drzewiecki vyhlásil osobný bankrot, na základe čoho zo zákona nebola 
možná výpoveď, čo bolo dôvodom vzniku tak vysokého dlhu 
- poukázala na VZN o prenájme bytov, ktoré rieši opatrenia – netýka sa to ale ľudí, ktorí 
vyhlásili osobný bankrot  
 
Mgr. Švirloch  
– pýtal sa na to, či nevytvoríme týmto odpustením poplatku z omeškania nejaký precedenz 
 
Ing. Perignáthová  
- poukázala na paušálne uznesenie, ktoré platilo v minulosti a týkalo sa všetkých rovnako, 
dnes už toto uznesenie neplatí, každá  žiadosť sa posudzuje individuálne na základe sociálnej 
situácie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpustenie poplatku z omeškania Jánovi 
Drzewieckemu, Weilburská 1, Kežmarok za  nájomné, vrátane služieb spojených 
s nájmom bytu, za mestský byt na ul. Weilburská 1 v Kežmarku, a to vo výške 474,51 
eur. 
 
Po diskusii sa prešlo k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:   11 , proti:   0  , zdržal sa: 2 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
zdržali sa: Švirloch, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 281/2013 

 
20. Návrh na predĺženie zmluvy nájmu bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 
Baštová 8 v Kežmarku 

 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúceho sa na 1. 
poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomcovi 
MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michaľany na dobu určitú, a to 
do 30.06.2014.    
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 282/2013 

 
20. Návrh na odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-E 5282/2 a z parc.č. KN-E 5285/2 
    -  Rudolf Vastuško, Nábrežná 1282/5,  Kežmarok  
    -  Anna Lapšanská, Toporcerova  1311/13, Kežmarok  
    -  Mgr. Eva Gorošová, Hlavné námestie 25/62, Kežmarok  
    -  Martin Šilon, Huncovská 312/28, Kežmarok  
    -  Dušan Faron, Petržalská 1639/8, Kežmarok  
    -  Milan Vančišin, Bernolákova 45, Ľubica 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a)  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  5282/2 trvalý trávnatý porast o výmere 7 m2 a časť parcely KN-E 5285/2 
orná pôda o výmere 423 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva Rudolfa Vastuška , trvale 
bytom  Nábrežná 1282/5, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.  
 
Odôvodnenie:  Na pozemku sa nachádza povolená stavba vo vlastníctve žiadateľa 
  
b)  s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časti  parciel KN-E  5282/2 diel „1“ o výmere 7 m2 ,  KN-E 5285/2 
diel  „5“ o výmere 423 m2  pričlenených do parcely KN-C 5272/36 ostatná plocha 
o výmere 430 m2, podľa geometrického plánu č.19/2013, k.ú. Kežmarok, vypracovaného 
geodetom  Ing.Vladimírom Kupčom  pre Rudolfa Vastuška , trvale bytom  Nábrežná 
1282/5, Kežmarok   za cenu 15,- eur/m2 . 
 

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a)  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 5285/2 orná  pôda o výmere 445 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva Anny 
Lapšanskej , trvale bytom  Toporcerova  1311/13, Kežmarok  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa . 
 



Odôvodnenie:  Na pozemku sa nachádza povolená stavba vo vlastníctve žiadateľa 
  
b)  s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely  KN-E 5285/2 diel  „10“ o výmere 445 m2 pričleneného 
do novovytvorenej parcely KN-C 1731/17 orná pôda o výmere 445 m2 , podľa 
geometrického plánu č.19/2013, k.ú. Kežmarok, vypracovaného geodetom  
Ing.Vladimírom Kupčom  pre Annu Lapšanskú  trvale bytom Toporcerova 1311/13,  
Kežmarok  za cenu 15,- eur/m2 . 
 
 
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) 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 
5282/2 trvalý trávnatý porast o výmere 26 m2 a časť parcely KN-E 5285/2 orná pôda 
o výmere 399 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva Mgr. Evy Gorošovej , trvale bytom  
Hlavné námestie 25/62, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa . 
 
Odôvodnenie:  Na pozemku sa nachádza povolená stavba vo vlastníctve žiadateľa 
v rámci chovateľského areálu. 
 
 b)  s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časti  parciel KN-E  5282/2 diel „3“ o výmere 26 m2 ,  KN-E 5285/2 
diel  „7“ o výmere 399 m2  pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 5272/38 
ostatná plocha o výmere 425 m2   , podľa geometrického plánu č.19/2013, k.ú. 
Kežmarok, vypracovaného geodetom  Ing.Vladimírom Kupčom  pre Mgr.Evu 
Gorošovú, trvale bytom  Hlavné námestie 25/62, Kežmarok   za cenu 15,- eur/m2 . 
 
4. Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku 
 
a)  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 5282/2 trvalý trávnatý porast o výmere 20m2 a časť parcely KN-E 5285/2 
orná pôda o výmere 398 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Martina Šilona, trvale bytom  
Huncovská 312/ 28, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 
 
 Odôvodnenie:  Na pozemku sa nachádza povolená stavba vo vlastníctve žiadateľa, 
v rámci    chovateľského areálu. 
 
b)  s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časti  parciel KN-E  5282/2 diel „2“ o výmere 20 m2 ,  KN-E 5285/2 
diel  „6“ o výmere 398 m2  pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 5272/37 
ostatná plocha o výmere 418m2  , podľa geometrického plánu č.19/2013, k.ú. Kežmarok, 
vypracovaného geodetom  Ing.Vladimírom Kupčom  pre Martina Šilona, trvale bytom  
Huncovská 312/ 28,  Kežmarok   za cenu 15,- eur/m2 . 
 
  



5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) 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 
5285/2 orná  pôda o výmere 444 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva Dušana Farona  , 
bytom  Petržalská1639/8, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa . 
 
 Odôvodnenie:  Na pozemku sa nachádza povolená stavba vo vlastníctve žiadateľa 
v rámci chovateľského areálu. 
  
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely  KN-E 5285/2 diel  „9“ o výmere 444 m2 pričleneného 
do novovytvorenej parcely KN-C 1731/16 orná pôda o výmere 444 m2 , podľa 
geometrického plánu č.19/2013, k.ú. Kežmarok, vypracovaného geodetom  Ing. 
Vladimírom Kupčom  pre Dušana Farona  , trvale bytom  Petržalská 1639/8, Kežmarok  
za cenu 15,- eur/m2 . 
 
6. Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku 
 
a) 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 
5282/2 trvalý trávnatý porast o výmere 22 m2 a časť parcely KN-E 5285/2 orná pôda 
o výmere 48 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Milana Vančišina, trvale bytom  
Bernolákova 45, Ľubica  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 
 
 Odôvodnenie:  Na pozemku sa nachádza povolená stavba vo vlastníctve žiadateľa, 
v rámci    
 chovateľského areálu. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časti  parciel KN-E  5282/2 diel „4“ o výmere 22 m2 ,  KN-E 5285/2 
diel  „8“ o výmere 48 m2  pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 5272/39 ostatná 
plocha o výmere 70m2  , podľa geometrického plánu č.19/2013, k.ú. Kežmarok, 
vypracovaného geodetom  Ing.Vladimírom Kupčom  pre Milana Vančišina, trvale 
bytom  Bernolákova 45, Ľubica za cenu 15,- eur/m2 

 
hlasovanie za predložené návrhy  uznesení - spolu  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 283/2013, č. 284/2013, č. 285/2013, č. 286/2013,  
č. 287/2013, č. 288/2013 

 



22. Návrh na odpredaj objektu čs. 1313 a pozemku KN-C 1989/9, k.ú. Ľubica pre 
Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9   
 
 
Mgr. Švirloch  
– požiadal o podrobnejšie informovanie k návrhu 
 
p. primátor 
- informoval o predloženom návrhu 
 
Mgr. Švirloch  
– poznamenal, že dom, ktorý má byť po výmene vo vlastníctve mesta je dosť v havarijnom 
stave – v tejto súvislosti sa pýtal, čo sa plánuje s predmetným domom na Starom trhu, 
- požiadal o bližšie informácie týkajúce sa lokalít pozemkov, ktoré sú ponúknuté ako náhrada 
za uvedenú nehnuteľnosť 
 
p. primátor 
- k uvedenému domu na Starom trhu - budeme to riešiť, konkrétny plán nemáme 
 
Ing. Perignáthová 
- informovala o lokalitách pozemkov, ktoré sú predmetom odkúpenia 
 
p. Švedlár  
- nakoľko v budove sídli ZUŠ, pýtal sa, či to nebude mať vplyv na nájom  
 
p. primátor 
- odpovedal, že to nebude mať vplyv na nájom 
 
p. Rochová 
 – informovala sa - ako je to poistené 
 
p. primátor 
- momentálne slovom p. biskupa, zmluva bude vypracovaná 
 
Po diskusii k návrhom z bodov č. 22 a 23 sa prešlo k hlasovaniu za predložené návrhy 
uznesení jednotlivo. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) rozhoduje 
 
zmysle ustanovenia § 9a odst.8. písmena c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že odpredaj objektu čs.1313 /budova školy/ a pozemku 
KN-C 1989/9 o výmere 326m2, do vlastníctva Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstvo 
Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie je prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené nehnuteľnosti užíva Základná škola 
s materskou školou sv. Kríža v Kežmarku, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka 
cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské podhradie na 
základe zmluvy o nájme. 



V budove školy sú v súčasnosti vykonávané rekonštrukčné práce s nákladom 
783 480,33eur.  
 
 
b) schvaľuje 
 
odpredaj objektu čs.1313 /budova školy/ a pozemku KN-C 1989/9 o výmere 326m2, k.ú. 
Ľubica pre Rímskokatolícku cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 
053 04 Spišské Podhradie, IČO 00179124 za cenu 600 000,-eur.       
 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia   
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 1 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný,  Šišková, Švedlár, 
Švirloch Víznerová, Zubal 
zdržala sa: Rochová 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 289/2013 

 
23. Návrh na odkúpenie objektu čs. 529 a pozemkov  
– Rímskokatolícka cirkev farnosť Kežmarok   
 
 
Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  s c h v a ľ u j e odkúpenie nehnuteľností : objektu 
s.č. 529 na pozemku KN-C 129 a pozemok KN-C 129, zastavaná plocha o výmere 902 
m2, a pozemky zapísané na LV 2922 a 1724 podľa predloženého návrhu (v prílohe), 
nachádzajúce sa v  k.ú. Kežmarok, od  Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Kežmarok,  
Kostolné námestie 12, Kežmarok,  IČO 31999701,  za cenu  600 000,- eur.  

hlasovanie za predložený návrh  uznesenia  
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 1 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný,  Šišková, Švedlár, 
Švirloch Víznerová, Zubal 
zdržala sa: Rochová 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 290/2013 

 
24. Návrh na prenájom nebytových priestorov: 
Poliklinika, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku  
- SONODENZ, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Karola Kuzmányho 1577/15, IČO: 47 465 484 
- MUDr. Blažena  Dysková, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Tvarožianska 1359/6, IČO: 47 465 239 
- PAFA, s.r.o. so sídlom: 059 01 Spišská Belá, Zimná 446/50,  IČO: 47 465 352 
 



Objekt Dr. Alexandra 16 v Kežmarku - LaZapt.s.r.o. so sídlom: 058 01 Poprad, Tatranské námestie 3,  
IČO: 47 400 757 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
1. Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
 
A) 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  č.2.02 v Poliklinike, 
Hviezdoslavova 27 v Kežmarku na I. poschodí o výmere  28,40 m2 a nebytové priestory 
2.18 a 2.19 na I. poschodí o výmere  40,04 m2 (vo výmere je započítaný aj podiel na 
spoločných priestoroch) pre SONODENZ, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Karola 
Kuzmányho 1577/15, IČO: 47 465 484, je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej 
osoby na právnickú osobu, ktorej jediným spoločníkom je doterajší nájomca MUDr. 
Karin Slameňová, trvale bytom K.Kuzmányho 1577/15, 060 01 Kežmarok, 
 
B) s ch v a ľ u j e   
a./ 
prenájom nebytového priestoru č.2.02 v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku na 
I. poschodí o výmere  28,40 m2 (vo výmere je započítaný aj podiel na spoločných 
priestoroch), na dobu neurčitú, za cenu  942,60 eur/rok, 
 
b./ 
prenájom  nebytových priestorov 2.18 a 2.19 na I. poschodí  o výmere  40,04 m2 (vo 
výmere je započítaný aj podiel na spoločných priestoroch), na dobu neurčitú, za cenu  
1142,10  eur/rok ), 
 
pre SONODENZ, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Karola Kuzmányho 1577/15, IČO: 
47 465 484, 
 
2. Mestské  zastupiteľstvo   v  Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov č.2.04  a  č.2.05 a  podiel na 
spoločných priestoroch v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku na I. poschodí 
o výmere 28,20 m2 (vo výmere je započítaný aj podiel na spoločných priestoroch) pre 
MUDr. Blažena  Dysková, s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Tvarožianska 1359/6, 
IČO: 47 465 239, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o zmenu 
právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej osoby na právnickú osobu, 
ktorej jediným spoločníkom je doterajší nájomca MUDr. Blažena Dysková, trvale 
bytom Tvarožianska 1359/6, 060 01 Kežmarok  
 
 
 



b) s ch v a ľ u j e   
prenájom nebytových priestorov č.2.04.  a  č.2.05 a  podiel na spoločných priestoroch 
v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku na I. poschodí o výmere 28,20 m2 (vo 
výmere je započítaný aj podiel na spoločných priestoroch) pre MUDr. Blažena Dysková, 
s.r.o. so sídlom: 060 01 Kežmarok, Tvarožianska 1359/6, IČO: 47 465 239, na dobu 
neurčitú, za cenu  935,96 eur/rok, 
 
3. Mestské  zastupiteľstvo   v  Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov č.1.25, 1.26, 1.27 a  podiel na 
spoločných priestoroch v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku na prízemí 
o výmere  49,24 m2 pre PAFA, s.r.o. so sídlom: 059 01 Spišská Belá, Zimná 446/50,  
IČO: 47 465 352, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o zmenu 
právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej osoby na právnickú osobu, 
ktorej jediným spoločníkom je doterajší nájomca MUDr. Kristína Bartková, trvale 
bytom Zimná 446/50, 059 01 Spišská Belá,  
 
b) s ch v a ľ u j e   
prenájom nebytových priestorov č.1.25, 1.26, 1.27 a  podiel na spoločných priestoroch v 
Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku na prízemí o výmere  49,24 m2 pre PAFA, 
s.r.o. so sídlom: 059 01 Spišská Belá, Zimná 446/50,  IČO: 47 465 352, na dobu neurčitú, 
za cenu  1552,68 eur/rok, 
 
4. Mestské  zastupiteľstvo   v  Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte Dr.Alexandra 16 v 
Kežmarku  na prízemí o výmere  57,07 m2 pre žiadateľa, spoločnosť  LaZapt.s.r.o. so 
sídlom: 058 01 Poprad, Tatranské námestie 3,  IČO: 47 400 757, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho 
nájomcu z fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorej jediným spoločníkom je doterajší 
nájomca Peter Terešák, Lanškrounská 1605/24  Kežmarok,  
 
b) s ch v a ľ u j e   
prenájom nebytových priestorov v objekte Dr.Alexandra 16 v Kežmarku  na prízemí 
o výmere  57,07 m2 pre žiadateľa - spoločnosť LaZapt.s.r.o. so sídlom: 058 01 Poprad, 
Tatranské námestie 3,  IČO: 47 400 757, na dobu neurčitú, za cenu  1589,93 eur/rok, 
 
hlasovanie za predložené návrhy  uznesení - spolu  
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenia dostali č. 291/2013, č. 292/2013, č. 293/2013, 294/2013 
 



25. Návrh na nájom bytu č. 8, Gen. Štefánika 1049/14 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) 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 nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Martine Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom  Mesto Kežmarok 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o rodinu s jedným 
nezaopatreným dieťaťom, ktorá nutne potrebuje vyriešiť bývanie.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Martine 
Škovranovej s manželom Petrom, trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 295/2013 

 
26. Návrh na opakovaný  nájom bytov  Gen. Štefánika 1049/14   
 
Ing. Perignáthová 

- na požiadanie p. primátora informovala o predloženom návrhu, poznamenala, že k 
dnešnému dňu neuhradili nedoplatky nájomcovia – Tatiana Bergerová a  Daniela Ivančáková 

p. primátor  

- požiadal o hlasovanie za jednotlivé návrhy uznesení samostatne 

 
1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  n e s c h v a ľ u j e nájom bytu č. 1 v bytovom 
dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Tatiane Bergerovej, trvale bytom 
Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky 
uvedené v nájomnej zmluve. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia   
za:   10 , proti:   0  , zdržal sa: 3 
za: Figlár, Hencel , Holopová,  Levická, Nevlazla, Šišková, Švedlár, Švirloch Víznerová,   
      Zubal 
zdržali sa: Kredátus , Novotný, Rochová 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 296/2013 

 
 



2. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 nájom bytu č. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Antonovi Macurákovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Antonovi Macurákovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
  
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 297/2013 

 
3. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Jane 
Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 
Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 298/2013 

 
4. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  



Petrovi Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Petrovi Lizákovi,  trvale bytom  Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 299/2013 

 
5. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Romanovi Vojtičkovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 300/2013 

 
6. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 
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.  
 



b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 
1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 301/2013 

 
7. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Beáte Bekešovej, trvale bytom Záhradná 1338/3, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 
bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Beáte 
Bekešovej,  trvale bytom  Záhradná 1338/3, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 302/2013 

 
8. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Marcele Janovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 
o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Marcele Janovskej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 
 



hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 303/2013 

9.  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  n e s c h v a ľ u j e nájom bytu č. 30 v bytovom 
dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele Ivančákovej, trvale bytom 
Severná 1425/4, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené 
v nájomnej zmluve. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia   
za:   11 , proti:   0  , zdržal sa: 2 
za: Figlár, Hencel , Holopová,  Levická, Nevlazla, Novotný, Šišková, Švedlár, Švirloch     
      Víznerová,   Zubal 
zdržali sa: Kredátus , Rochová 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 304/2013 

 
27. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21                                                

p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) 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 nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 Dane 
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predĺženie nájmu s doterajším nájomcom 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku nájomcovi Dane 
Želonkovej, trvale bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 305/2013 



 
28. Návrh na schválenie podmienok OVS: odpredaj bytu č. 6 s príslušenstvom 
v bytovom dome Lanškrounská 7, Kežmarok 
 
p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje súťažné podmienky obchodnej  verejnej 
súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta Kežmarok a to bytu č.6 s príslušenstvom 
na ul. Lanškrounská 1722/7, Kežmarok, vrátane spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 
na pozemku KN-C 668/28, k.ú. Kežmarok vo výške 6180/232570, podľa predloženého 
návrhu.  
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   13 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Švirloch Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 306/2013 

29. Návrh na zmenu uznesenia  č.54/2013  na  zriadenie vecného bremena – František 
Fedák, Mlynčeky 12 -   
 

p. primátor 
- požiadal prítomných o vyjadrenie sa k návrhu, otvoril k bodu diskusiu 
 
Nakoľko prítomní nemali pripomienky, prešlo sa k hlasovaniu za predložený návrh uznesenia. 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného 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 pozemku KN-C 7412 sa zriaďuje za všeobecnú 
hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 133,10 eur . 



Vecné bremeno v prospech vlastníka pozemkov  KN-C 7413, 3911/24, 3911/23 sa 
zriaďuje za všeobecnú hodnotu jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 
794,30 eur . 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová, Švirloch  
 

Prijaté uznesenie dostalo č. 307/2013 

 
30. Rôzne 
 
Voľba prísediacich pre Okresný súd Kežmarok  
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  volí za prísediacich  Okresného súdu Kežmarok 
pre roky 2014 – 2017 týchto občanov: 
 
 1. Ján Kavasch, Obrancov mieru 1, Kežmarok 
 2. Milan Harabin, Priekopa 45, Kežmarok 
 
hlasovanie za predložený návrh  uznesenia 
za:   12 , proti:   0  , zdržal sa: 0 
za: Figlár, Hencel , Holopová, Kredátus, Levická, Nevlazla, Novotný, Rochová,  Šišková, 
Švedlár, Víznerová, Zubal 
neprítomní: Baráthová , Saturyová, Švirloch  
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 308/2013 

31. Interpelácie 
 
Mgr. Holopová 
- informovala sa, či tento rok bude fungovať zjazdovka na Štarte 
- poukázala na neposypané  ulice   Nábrežná a  Kamenná baňa pri námrazách a snehu 
 
p. primátor  
 - informoval o problémoch súvisiacich s trasou, nakoľko ňou prechádzajú súkromné 
pozemky, vyslovil obavy, že túto sezónu zjazdovka otvorená nebude 
- vyjadril sa k problému neposypaných ulíc, bude sa to riešiť s riaditeľom TS 
 
p. Švedlár 
- informoval sa – kedy budú spustené semafóry pri Tatraľane 
 
 
 
 
 



Ing. Kelbelová 
- uviedla, že  na budúci týždeń budú dané semafóry do skúšobnej  prevádzky, objasnila 
situáciu s tým súvisiacu 
 
p. Šišková 
 – vyjadrila sa k termínu akcie uskutočnenia tohtoročného Mikuláša v meste 
 
p. primátor  
– bolo to už prekonzultované s riaditeľkou CVČ – na budúci rok sa to bude konať v trochu 
inom duchu 
 
32. Záver 
 

Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť, za vykonanú 
prácu, poprial všetkým  príjemné sviatky. 

 

 

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

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:         Mgr. Sylvia Holopová 

 

 

                                                  Ing.  Eleonóra Levická 

 

 

  

                                                 

 

           

Zapísala:  Jana Tyrpáková 


