
MESTO  KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01  KEŽMAROK 
 

   
                             Kežmarok   07.02.2013 
                                                  Číslo spisu: 110/2013/1 
 

 
 

Z á p i s n i c a 
z mimoriadneho  zasadnutia MsZ konaného dňa  07. 02. 2013 

 
 

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 
 
Ospravedlnená: PhDr. Eleonóra Baráthová 
 
Ďalší prítomní: Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 
   Ing. Ladislav Faix – prednosta MsÚ 
   Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta 
   Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca odd. RR a CR 
   Ing. Štefan Zima – zástup. odd. ÚP, ŽP a SP 

Ing. Marta Lacková – vedúca odd. OS 
Ing. Renáta Kroková – vedúca odd. školstva 
Ing. Agáta Perignáthová – vedúca majetkov. odd. a správy majetku 
Mgr. Monika Ružbaská – vedúca odd. sociálnych vecí 

   Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.  
JUDr. Viera Mačáková – právnička mesta 
Ing. Milan Slota – náčelník MsP 
Bc. Martina Brejková – zapisovateľka 

 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Kežmarok č. 3/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
4. Investičný zámer výstavby „Bytový dom, ul. Lanškrounská IB, IC, Kežmarok 
5. Návrh na ručenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania na stavbu 

„Bytový dom, ul. Lanškrounská IB, IC, Kežmarok“ 
6. Návrh na predĺženie nájmu bytu v DOS-ke na ul. Baštová 8 v Kežmarku 
7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku 

pre ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok 
8. Návrh schválenia podmienok verejnej súťaže na odpredaj bytu č. 27 

a spoluvlastníckeho podielu na ul. Lanškrounská 1606/22, Kežmarok 
9. Návrh na odpredaj časti pozemkov KN-E 1090, KN-E 1091, KN-E 1093 – TREI Real 

Estate SK Three, s.r.o. 



10. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Cyklotrasou Kežmarok – 
Spišská Belá 

11. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie sociálnej a bytovej pri MsZ v Kežmarku 
12. Návrh na úpravu uznesenia č. 222/2012 zo dňa 25.10.2012 
13. Záver 

 
 
1. Otvorenie 
 
       Mimoriadne zasadnutie MsZ otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta. Na úvod 
privítal všetkých prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 
Navrhol doplniť program zasadnutia o nový materiál, ďalší bod: 
„Návrh na odpredaj bytu č. 31 s príslušenstvom a spoluvlastníckeho podielu na spoločných 
častiach a zariadeniach domu, na ul. Lanškrounská 1606/22 Kežmarok“ 
Navrhol doplniť body č. 4 a č. 12 o ďalšie uznesenie 
 
Hlasovanie za doplnenie programu   
 
za:  14  , proti:  0 , zdržal sa:  0 
za:  Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová, Švirloch, Víznerová, Zubal,  
      Hencel, Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Šišková 
neprítomná: Baráthová 
  
Ing. Zubal 
- navrhol doplniť program rokovania a nový bod: „ Zimná údržba v meste Kežmarok“  
 
p.primátor 
- vysvetlil, že keďže by nebolo prijaté žiadne uznesenie z tohto návrhu, vysvetlí situáciu 
ohľadom zimnej údržby v meste v závere zasadnutia 
 
Bc. Saturyová 
- navrhla bod č. 9 stiahnuť z rokovania pre nedostatok informácií a presunúť ho na riadne 
MsZ, ktoré sa uskutoční v marci  
 
Hlasovanie za stiahnutie bodu č. 9 z programu rokovania: 
Za:  8  , proti: 1  , zdržal sa: 5 
za: Švirloch, Rochová, Holopová, Levická, Hencel, Kredátus, Víznerová, Saturyová 
zdržal sa: Zubal, Novotný, Nevlazla, Švedlár, Figlár 
proti: Šišková 
 
Materiál bol stiahnutý z programu rokovania 
 
Upravený program rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
3. Návrh Dodatku č. 2 k VZN Mesta Kežmarok č. 3/2011 o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení 
4. Investičný zámer výstavby „Bytový dom, ul. Lanškrounská IB, IC, Kežmarok 



5. Návrh na ručenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania na stavbu 
„Bytový dom, ul. Lanškrounská IB, IC, Kežmarok“ 

6. Návrh na predĺženie nájmu bytu v DOS-ke na ul. Baštová 8 v Kežmarku 
7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ Dr. D. Fischera v Kežmarku 

pre ZUŠ, Petržalská 21, Kežmarok 
8. Návrh schválenia podmienok verejnej súťaže na odpredaj bytu č. 27 

a spoluvlastníckeho podielu na ul. Lanškrounská 1606/22, Kežmarok 
9. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Cyklotrasou Kežmarok – 

Spišská Belá 
10. Návrh na zmenu zapisovateľky Komisie sociálnej a bytovej pri MsZ v Kežmarku 
11. Návrh na úpravu uznesenia č. 222/2012 zo dňa 25.10.2012 
12. Návrh na odpredaj bytu č. 31 s príslušenstvom a spoluvlastníckeho podielu na 

spoločných častiach a zariadeniach domu, na ul. Lanškrounská 1606/22 Kežmarok 
13. Záver 

 
 
Hlasovanie za upravený program 
 
za:  14  , proti:  0  , zdržal sa:  0 
za:  Figlár, Holopová, Kredátus, Levická, Novotný, Rochová, Švirloch, Víznerová, Zubal,  
      Hencel, Saturyová, Švedlár, Nevlazla, Šišková 
neprítomná: Baráthová 
 
 
 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
 
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Šišková, p. Nevlazla 
 
za:  12  , proti:  0  , zdržal sa:  2 
za: Saturyová, Holopová, Víznerová, Švirloch, Kredátus, Švedlár, Levická, Hencel,  
      Figlár, Zubal, Novotný, Rochová 
zdržal sa: Šišková, Nevlazla 
neprítomná: Baráthová 
 
- za overovateľov zápisnice boli určení: Bc. Saturyová, Mgr. Holopová 
 
- zapisovateľka: Bc. Martina Brejková 
 
 
 
3. Návrh Dodatku č.2 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 
- žiadal vysvetliť, ako sa pri financovaní CVČ dospelo k sume 208 eur 



 
Ing. Kroková 
- vysvetlila, že reálne náklady v CVČ, ktoré uhrádza Kežmarok na 1 dieťa s trvalým pobytom 
v Kežmarku, sú 207,- €. Vzhľadom na zmenu financovania CVČ zo strany štátu, podľa 
ktorého sú peniaze zo štátneho rozpočtu určené na záujmové vzdelávanie pridelované obciam 
a mestám podľa miesta trvalého bydliska detí vo veku 5-15 rokov, rozposlalo mesto 
Kežmarok okolitým obciam a mestám, odkiaľ dochádzajú deti do kežmarského CVČ, návrhy 
zmlúv na financovanie svojich detí na pripomienkovanie. Časť obcí a miest nereagovala 
vôbec, niektoré sa vyjadrili, že im to finančné možnosti v obciach neumožňujú a niektorí sú 
ochotní podpísať zmluvy s výškou financovania 62,- € na dieťa a rok. 
 
Ing. Karpiš 
- uviedol, že skutočné náklady sú vo výške 208 eur, mesto si nemôže dovoliť dotovať aj iné 
obce 
 
 

MsZ v Kežmarku schvaľuje Dodatok č.2 k VZN mesta Kežmarok č. 3/2011 
o určení výšky dotácie prevádzku a mzdy  škôl a školských zariadení. 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár, Levická, Hencel,   
      Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 1/2013 
 
 
 
4. Investičný zámer výstavby „Bytový dom, ul. Lanškrounská IB, IC, Kežmarok 
 
Ing. Zima 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
p. Nevlazla 
- informoval sa, koľko izbové byty bude mať bytový dom 
 
Ing. Zima 
- vysvetlil, že bytový dom bude mať 2-izbové a 3-izbové byty 
 
MsZ v Kežmarku schvaľuje nasledovné uznesenia : 
 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje výstavbu mestských nájomných bytov 
–  účel U 613, stavba  „Bytový  dom ul. Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“.  

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer výstavby „Bytový  

dom ul. Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“, počet bytových jednotiek 23, na pozemku 
p.č.KN-C 668/2 a p.č.KN-C 668/3, k.ú. Kežmarok, podľa spracovanej projektovej 



dokumentácie spracovanej Ing. arch. Pavel Ďurica, Liptovský Mikuláš  a súhlasí so 
spôsobom financovania – úver zo ŠFRB vo výške 78 % z celkových oprávnených  
nákladov stavby (v tom aj príspevok na byty pre imobilných) a dotácie z Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 21 % z celkových oprávnených  
nákladov stavby.  

 
3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na Štátny fond rozvoja 

bývania Bratislava o poskytnutie úveru na dofinancovanie výstavby „Bytový dom ul. 
Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“. Zároveň splnomocňuje primátora mesta na 
realizáciu všetkých potrebných úkonov spojených s podpísaním zmluvy a ručením 
úveru nehnuteľnosťou v majetku mesta.   

  
4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí po skolaudovaní stavby „Bytový dom ul. 

Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“ s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech  
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie 
nájomného charakteru bytov po dobu splácania úveru zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania, ale najmenej po dobu 30 rokov. 
 

5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záväzok Mesta Kežmarok dodržať pri 
prenájme bytov stavby „Bytový dom ul. Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“  
ustanovenia osobitného predpisu (§ 22 zákona č.443/2010 Z.z.). 
 

6.  Mestské zastupiteľstvo súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Obvodného úradu Prešov, odbor výstavby 
a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie na výstavbu stavby „Bytový dom 
ul. Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“. 
 

7. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zapracovanie splátok úveru a vyčleňovanie 
finančných prostriedkov  aj v budúcich rokoch v rozpočte mesta a to počas celej doby 
zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava na stavbu „Bytový 
dom ul. Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“. 
 

8. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie finančných prostriedkov na 
výstavbu technickej vybavenosti pre stavbu „Bytový dom ul. Lanškrounská 1B, 1C, 
Kežmarok“. 

 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za:  14   , proti:  0  , zdržal sa: 0  
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013,  
9/2013 
 
 
 



5. Návrh na ručenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania na stavbu 
„Bytový dom, ul. Lanškrounská IB, IC Kežmarok“ nehnuteľnosťou v majetku mesta 
  
Ing. Zima 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
schvaľuje 
 ručenie úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava na výstavbu 
„Bytový dom ul. Lanškrounská 1B,1C Kežmarok“ nehnuteľným majetkom vo vlastníctve 
mesta Kežmarok, zapísaného na LV č.1 pre obec a k.ú. Kežmarok a to : 
Objekt s.č.1779, na p.č.KN-C 1692/2, vrátane pozemku p.č.KN-C 1692/2 – zastavané      
 plochy a nádvoria o výmere 708 m2.  
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 10/2013 
 
 
6. Návrh na predĺženie nájmu bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8  
v Kežmarku 
 
Mgr. Monika Ružbaská 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
MUDr. Novotný 
- informoval sa, či je to žiadost pre MUDr. Turňanského, žiadal o schválenie, vyjadril názor, 
že MUDr. Turňanský je veľkým prínosom pre nemocnicu v Kežmarku 
 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
s c h v a ľ u j e 
predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu č. 9 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, 
nachádzajúci sa na 2. poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 
v Kežmarku, na dobu určitú do 31.12.2013 nájomcovi MUDr. Gabrielovi Turňanskému, 
bytom Šarišské Michaľany, Požiarnicka 10.     
 
 
 
 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14  , proti: 0   , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 11/2013 
 
 
7. Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove ZŠ Dr. Daniela Fischera 
v Kežmarku pre ZUŠ Petržalská 21, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
p. Šišková 
- informovala sa, či ZŠ Dr. D. Fischera súhlasila s prenájmom nebytových priestorov pre ZUŠ 
Petržalská 21, Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
- vysvetlila, že žiadosť o prenájom bola spoločná 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok    
 
a) rozhoduje 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v budove Základnej 
školy na ul. Dr. Daniela Fischera 2 v Kežmarku miestnosť- sklad na prízemí 
a miestnosť- tanečná trieda pre Základnú umeleckú školu Petržalská 21, Kežmarok, je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené priestory užívali od r. 2005 
na základe platnej nájomnej zmluvy a naďalej majú záujem tieto priestory využívať 
a tým zabezpečiť riadnu výučbu tanečného odboru pre školopovinné deti. 
 
b) schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov v budove Základnej školy na ul. Dr. Daniela Fischera 2 
v Kežmarku, miestnosť- sklad ( pre účely šatne a oddychu) na prízemí a miestnosť- 
tanečná trieda ( pre účely výučby) pre Základnú umeleckú školu Petržalská 21, 
Kežmarok, IČO 37945670, na dobu neurčitú, výška nájomného  
180,00eur/mesiac marec - december 2013  
140,00eur/mesiac od januára 2014  
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 12/2013 



8. Návrh schválenie podmienok  obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu č.27 
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu na ul.   
Lanškrounská 1606/22, Kežmarok 

 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
Bc.Saturyová 
- informovala sa, či si byt vyžadoval rekonštrukciu, či bol zdevastovaný 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  Kežmarok 
 
schvaľuje 
 
súťažné podmienky obchodnej  verejnej súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta 
Kežmarok a to bytu č.27 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 1606/22, Kežmarok, 
vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu vo výške 
7348/227386 podľa predloženého návrhu. 
 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14   , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 13/2013 
 
 
 
9. Návrh na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod Cyklotrasou Kežmarok – 
Spišská Belá 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok  
s ch v a ľ u j e  
odkúpenie pozemkov pre výstavbu cyklotrasy Kežmarok – Spišská Belá podľa 
projektovej dokumentácie stavby  Cyklotrasa Kežmarok – Spišská Belá – Strážky, ktorú 
vypracovala   spoločnosť ISPO, s.r.o. Prešov, od vlastníkov pozemkov za cenu  3,30 
eur/m2 . S vlastníkmi pozemkov pod navrhovanou trasou cyklotrasy mesto uzavrie 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pred realizáciou stavby cyklotrasy a kúpne zmluvy 
uzavrie po ukončení výstavby cyklotrasy, podľa skutočného záberu pozemkov stavbou 
cyklotrasy, na základe geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby.  



 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14  , proti: 0   , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 14/2013 
 
 
10. Návrh na  zmenu zapisovateľky Komisie  sociálnej a bytovej  pri MsZ v Kežmarku 
 
Ing. Faix – prednosta MsÚ 
 
- informoval o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

a) odvoláva zapisovateľku Komisie sociálnej a bytovej  pri Mestskom zastupiteľstve 
v Kežmarku  Mgr. Máriu Marhefkovú 

b) schvaľuje zapisovateľku Komisie sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve 
v Kežmarku pani Máriu Džurnu  

 
 
hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 15/2013 
 
 
11. Návrh  na úpravu uznesenia č. 222/2012  z 25.10.2012 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 Ing. Zubal 
- žiadal vysvetliť právničku mesta slovné spojenie „minimálne na dobu 7 rokov“, podľa neho 
to  nie je ani určitá ani neurčitá doba 
 
JUDr. Mačáková 
- vysvetlila, že to znamená, že nedá výpoveď zmluvy po dobu 7 rokov 
 
 



Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
m e n í 
uznesenie č. 222/2012 zo dňa 25.10.2012  (prenájom majetku – Lesy mesta Kežmarok, 
s.r.o.)  nasledovne: 
V poslednej vete uznesenia sa za slovné spojenie „na dobu neurčitú“  vkladá: 
„minimálne na dobu 7 rokov “. 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
udeľuje súhlas  
nájomcovi objektu čs. 12030, k.ú. Tatranská Lomnica (hájenka, hospodársky objekt 
a garáž) Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. so sídlom Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 12019, 
IČO: 46 119 809, na stavebné úpravy (rekonštrukciu) objektu Hájenka Pokrivník čs. 
12030, vrátane asanácie dreveného hospodárskeho objektu s garážou, navrhované 
v rámci Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka, na 
základe výzvy č. 12012/PRV/23, opatrenie č. 1.4. Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov.   
 
 
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:  
za: 14   , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár,   
      Levická, Hencel, Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenia dostali č. 16/2013, 17/2013 
 
 
12. Návrh na odpredaj bytu č. 31 s príslušenstvom a spoluvlastníckeho podielu na 
spoločných častiach a zariadeniach domu, na ul. Lanškrounská 1606/22 Kežmarok 
 
Ing. Perignáthová 
 
- informovala o predloženom návrhu 
 
 
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 
 
schvaľuje 
 
na základe obchodnej verejnej súťaže odpredaj 3-izbového bytu č. 31 na 8.p bytového 
domu súpisné číslo 1606. v Kežmarku, na ul. Lanškrounská č. 22, postavenom na 
pozemku KN-C 1961/88, k.ú. Ľubica a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu vo výške 7007/227386, zapísané na Katastrálnom úrade 
Prešov, Správe katastra Kežmarok, katastrálne územie Ľubica v liste vlastníctva č. 
3774, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov: Jozef Kaločay a Mária Kaločayová, 
bytom Prešovská 2797/68, Poprad – Spišská Sobota, za cenu 34 390 eur.   
 
 
 



hlasovanie za predložený návrh uznesenia  
za:  14  , proti:  0  , zdržal sa: 0 
za: Nevlazla, Saturyová, Holopová, Víznerová, Šišková, Kredátus, Švedlár, Levická, Hencel,   
      Zubal, Figlár, Švirloch, Novotný, Rochová 
neprítomná: Baráthová 
 
 
Prijaté uznesenie dostalo č. 18/2013 
 
 
 
13.Záver 
 
V závere  bol prizvaný na rokovanie do diskusie pán Vašíček zo spoločnosti Trei Real Estate, 
s.r.o., ktorý poskytol informácie k stiahnutému bodu č. 9, predstavil celý zámer projektu, 
informoval o spoločnosti 
 
Bc. Saturyová 
- pýtala sa, či bude stačiť, ak sa to schváli na riadnom MsZ v marci, alebo majú časovú tieseň 
 
Ing. Zubal 
- informoval sa, že keďže má byť toto obchodné centrum na sídlisku Juh, kde už sa 
nachádzajú nákupné centrá, či je možné do tohto zámeru zakomponovať aj nejakú 
voľnočasovú aktivitu pre mladých namiesto ďalšieho veľkého parkoviska 
 
p. Vašíček 
- vysvetlil, že majú v pláne riešiť to parkovou úpravou a taktiež  pomôcť aj nejakou finančnou 
čiastkou či na riešenie dopravnej situácie na sídlisku Juh, prípadne na dobudovanie 
športových zariadení  
  
MUDr. Mgr. Víznerová 
- informovala sa, o predajne  s akým tovarom sa jedná, či to bude prínos pre mesto 
 
p. Vašíček 
- vysvetlil, že tovar bude kvalitný, ľudia nebudú musieť za ním cestovať do Popradu 
 
Bc. Saturyová 
- pýtala sa, či sa uvažovalo aj o inom pozemku okrem sídliska Juh 
 
p. Vašíček 
- vysvetlil, že o tomto mieste sa rozhodlo hlavne kvôli frekventovanosti 
 
Mgr. Holopová 
- vyjadrila názor, že takéto obchody by bolo potrebné situovať hlavne do centra mesta pre ich 
nedostatok  
 
MUDr. Hencel 
- navrhol zorganizovať ešte jedno samostatné stretnutie k tejto téme 
 
 



Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava       Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta                                                                                  prednosta úradu 
          
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:  Mgr. Sylvia Holopová 
 
     

Bc. Adriana Saturyová 
    
                   
           
 
 
 
Zapísala:  Bc. Martina Brejková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


