MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Kežmarok 09.05.2013
Číslo spisu: 110/2013/3

Zápisnica
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 09. 05. 2013

Prítomní:

poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Ladislav Faix – prednosta úradu
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Ing. Agáta Perignáthová - vedúca majetkov. odd. a správy majetku
Ing. Renáta Kroková - vedúca odd. školstva
Ing. Marta Lacková – vedúca odd. OS
Ing. Miroslav Karpiš - vedúci ekonomického odd.
JUDr. Viera Mačáková – právnička 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
Mgr. Miroslav Beňko – riaditeľ ZŠ Hradná, Kežmarok
Mgr. Milan Halama – riaditeľ ZŠ Dr.Fischera, Kežmarok
Bc. Janka Backárová – riaditeľka MŠ K. Kuzmányho, Kežmarok
Mgr. Elena Malinová – riaditeľka MŠ Možiarska, Kežmarok
Ing. Eva Grotkovská – VPS Mesta Kežmarok
PaedDr. Dušan Tokarčík – riaditeľ ZŠ Nižná brána, Kežmarok
Bc. Martina Brejková – zapisovateľka
ostatní hostia

Program:
1)
2)
3)
4)

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 09.05.2013
Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v r. 2012 a o výsledku následnej finančnej
kontroly, vykonaných v priebehu I. polroka 2013
5) Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za
rok 2012
6) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013
7) Zmena splatnosti finančných výpomocí poskytovaným spoločnostiam Spravbytherm,
s.r.o. Kežmarok a Invest, s.r.o.
8) Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – IBV Kežmarok – Pradiareň – súhlas na
začatie procesu obstarania zmeny
9) Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru Dr. D. Fischera 5 v Kežmarku –
Kolis, s.r.o., Štefanikova 874/11, Poprad
10) Návrh na prenájom časti pozemku, k.ú. Kežmarok – František Tomala, Továrenská 6,
Spišská Belá
11) Návrh na odpredaj časti pozemkov KN-E 1090, KN-E 1091, KN-E 1093 – TREI Real
Estate SK Three, s.r.o.
12) Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu č. 33 na
ul. M. Lányiho 17, Kežmarok
13) Návrh na predĺženie nájmu bytov:
- Gen Štefánika 1049/14
- Košická 2466/5,7,9
14) Návrh na nájom bytov na ul. Lanškrounská 2501/1, 1 A
- Gen. Štefánika 1049/14, byt č. 3
- Gen. Štefánika 1049/14, byt č. 5
- Gen. Štefánika 1049/14, byt č. 22
- Gen. Štefánika 1049/14, byt č. 8
- Košická 2485/11, byt č. 1
15) Rôzne
16) Interpelácie
17) Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku otvoril a viedol Ing. Igor Šajtlava,
primátor mesta. V úvode privítal na zasadnutí primátora partnerského mesta Weilburg, p.
Hansa Petra Schicka, ktorý priblížil prítomným partnerstvo medzi mestami Kežmarok
a Weilburg.
Na záver otvorenia oznámil p. primátor, že sa začalo s úpravami v meste, v rámci projektu
„Revitalizácia centrálnej zóny“ sa začalo s opravami chodníkov smerom k Hradnému
námestiu, na hlavnom ťahu ulíc Huncovská a Michalská dôjde k položeniu nového
asfaltového koberca a začne sa aj s opravami mestských ciest, čím žiadal občanov k
dávke trpezlivosti pri dopravných obmedzeniach.
Napokon p. primátor oboznámil prítomných s programom rokovania.
Hlasovanie za program rokovania
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
- do návrhovej komisie boli zvolení: p. Švedlár, p. Nevlazla
za: 10 , proti: 0 , zdržal sa: 2
za: Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch , Levická, Rochová, Zubal, Hencel, Víznerová,
Holopová
zdržal sa: Švedlár, Nevlazla
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
- za overovateľov zápisnice boli určení: Mgr. Holopová, Ing. arch. Figlár
- zapisovateľka: Bc. Martina Brejková

3. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom
v Kežmarku k 9.5.2013, za kontrolované obdobie roka 2013 a predchádzajúce
obdobia.
Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 9.5.2013, za kontrolované obdobie roka
2013 a predchádzajúce obdobia.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenie dostalo č. 59/2013

4. Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených následnými finančnými kontrolami v roku 2012 a informácia o výsledku
následnej finančnej kontroly, vykonaných v priebehu I. polroka 2013

Ing. Gnojčáková
- informovala o predloženom návrhu
MUDr. Hencel
- informoval sa ohľadom ZŠ Dr. Fischera, kedy sa vyrieši problém ohľadom zabezpečenia
verejného obstarávania – výberu dodávateľa na bravčové mäso
Ing. Gnojčáková
- vysvetlila, že s pánom riaditeľom prejednávala túto situáciu, najneskôr do konca letného
obdobia sa to musí vyriešiť

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledkoch
splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou :
- č. 5/2011 a zápisnicou č. 6/2012 - zápisnicu č. 1/2013, vykonanou na Základnej škole
Nižná Brána č. 8, Kežmarok,
- č. 6/2011 a zápisnicou č. 7/2012 - zápisnicu č. 2/2013, vykonanou na Základnej škole
Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- č. 1/2012 - zápisnicu č. 3/2013, vykonanou na Technických službách, s.r.o. Kežmarok,
Poľná 1 Kežmarok.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku
následnej finančnej kontroly organizačného, funkčného a platového zatrieďovania
vybranej skupiny zamestnancov – záznam č. 3/2013, vykonanej na Mestskom úrade
Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2012.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová

neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenia dostali č. 60/2013, 61/2013

5. Inventarizácia Mesta Kežmarok a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za
rok 2012
Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania
inventarizačných rozdielov Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových
a rozpočtových organizácií za rok 2012:
- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok,
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok,
- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok,
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok,
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok,
- Materská škola, Severná 5, Kežmarok,
- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,
- Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok,
- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok,
- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok,
- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok,
- Centrum voľného času, Kežmarok,
- Zariadenie pre seniorov, Kežmarok.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenie dostalo č. 62/2013
6. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013

Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok
pre rok 2013 rozpočtovým opatrením č. 2/2013 podľa predloženého návrhu.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu
nasledovne:
a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.3.1
Centrum voľného času vo výške 109 252 eur,
b) zníženie
financovania
kapitálových
výdavkov
podprogramu
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo
o 52 000 eur,
c) financovanie kapitálových výdavkov projektu programového rozpočtu
11.3.3 Rekonštrukcia domu Hlavné nám. 64 na knižnicu vo výške 29 000
eur.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenia dostali č. 63/2013, 64/2013

7. Zmena splatnosti finančných výpomocí poskytnutých spoločnostiam Spravbytherm
s.r.o. a Kežmarok Invest, s.r.o.

Ing. Karpiš
- informoval o predloženom návrhu

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti finančnej
výpomoci poskytnutej spoločnosti Spravbytherm s.r.o. vo výške 107 600 eur na
základe uznesenia MsZ č. 215/2009 na 31.12. 2017.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej
výpomoci spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. vo výške 40 000 € so splatnosťou do
31.12. 2017, za účelom splatenia finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti
Kežmarok Invest, s.r.o. na základe uznesenia MsZ č. 47/2007.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenia dostali č. 65/2013, 66/2013

8. „Zmena Územného plánu mesta Kežmarok-IBV Kežmarok – Pradiareň “
Ing. Faix
- informoval o predloženom návrhu
Ing. Zubal
- informoval sa, či pozemky patria mestu
Ing. Faix
- vysvetlil, že pozemky patria súkromnému investorovi, ktorý požiadal o povolenie začatia
procesu zmeny územného plánu, až po vypracovaní dokumentácie a po prerokovaní so
všetkými dotknutými, ktorí sa vyjadrovali k územnému plánu, bude môcť prebehnúť proces
posudzovania a schválenia zmeny, čiže mesto neprispieva svojimi pozemkami do toho
procesu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarania zmeny
Územného plánu obce Kežmarok „ IBV Kežmarok- Pradiareň “ na pozemkoch p.č. KN
C 6882/1, 6840/2, 6841, 6882/5, 6840/4 k.ú. Kežmarok, na náklady žiadateľa.
hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenie dostalo č. 67/2013

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru: v objekte Dr. D. Fischera 5
v Kežmarku - Kolis s.r.o. Štefanikova 874/11, 058 01 Poprad, IČO 45 279 969

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
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
Dr.D.Fischera 5 v Kežmarku, pre spoločnosť KOLIS s.r.o. Štefanikova 874/11, 058 01

Poprad, IČO 45 279 969, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide
o dlhodobého nájomcu, ktorý v predmetnom nebytovom priestore prevádzkuje
stomatologickú ambulanciu.
s ch v a ľ u j e
predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte Dr.D.Fischera 5 v Kežmarku, pre
spoločnosť KOLIS s.r.o. Štefanikova 874/11, 058 01 Poprad, IČO 45 279 969, na dobu
neurčitú, za cenu 1124.45 eur/rok.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenie dostalo č. 68/2013
10. Návrh na prenájom časti pozemku, k.ú. Kežmarok - František Tomala, 059 01
Spišská Belá, Továrenská 626/6, IČO 43244246

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3142, zast.pl. a
nadvorie – miestna komunikácia, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2, pre Františka
Tomalu, Továrenská 626/6, 059 01 Spišská Belá, IČO 43 244 246, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o pozemok nachádzajúci sa pod
stavbou
predajného stánku, ktorého je žiadateľ vlastníkom.
s ch v a ľ u j e
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3142, zast.pl. a nadvorie, k. ú. Kežmarok
o výmere 16 m2, pre Františka Tomalu, Továrenská 626/6, 059 01 Spišská Belá, IČO 43
244 246 na dobu neurčitú, za cenu 408 eur/rok.

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,

Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenie dostalo č. 69/2013
11. Návrh na odpredaj časti pozemkov KN-E 1090, KN-E1091, KN-E 1093 - TREI Real
Estate SK Three, s.r.o

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Mgr. Švirloch
- pýtal sa, či sa niečo zmenilo od posledného MsZ, alebo platí to, čo bolo povedané (viac
zelene, menej parkovacích miest, sponzorský dar na športové aktivity)
p. primátor
- odpovedal, že nič sa nezmenilo, všetko ostáva tak, ako bolo dohodnuté
Ing. Levická
- informovala sa, či už investor odkúpil pozemky od súkromných vlastníkov
- navrhla stretnutie s občanmi mesta, či súhlasia s výstavbou nákupného centra, pretože si
v schránke našla prieskum verejnej mienky s 83 podpismi občanov, ktorí sú proti výstavbe
nákupného centra
p. primátor
- vysvetlil, že občania sa majú možnosť vyjadriť formou petície,ktorá spĺňa všetky náležitosti,
na MsÚ nebola zatiaľ doručená žiadna takáto petícia

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok
a) rozhoduje
že odpredaj časti pozemkov KN-E 1090 o výmere 452 m2 , KN-E 1091 o výmere 488 m2
KN-E 1093 o výmere 16 m2 spoločnosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so
sídlomVysoká 2/B, 811 06 Bratislava je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu
zámeru spoločnosti realizovať na uvedených pozemkoch stavbu Vendo park – obchodné
centrum Kežmarok
b) s ch v a ľ u j e
odpredaj časti pozemkov a to : z parcely KN-E 1090 diel „9“ o výmere 353 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 668/75 , druh pozemku orná pôda o
výmere 738 m2, diel „29“ o výmere 81 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C
670/100, druh pozemku ostatná plocha o výmere 170 m2, diel „36“o výmere 18 m2
pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 3125/9, druh pozemku ostatná plocha o

výmere 32 m2, z parcely KN-E 1091 diel „10“ o výmere 385 m2 pričleneného do
novovytvorenej parcely KN-C 668/75 , druh pozemku orná pôda o výmere 738 m2, diel
„30“ o výmere 89 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 670/100, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 170 m2, diel „37“o výmere 14 m2 pričleneného do
novovytvorenej parcely KN-C 3125/9, druh pozemku ostatná plocha o výmere 32 m2,z
parcely KN-E 1093 diel „39“ o výmere 16 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely
KN-C 3126/7 druh pozemku ostatná plocha o výmere 16 m2 , podľa geometrického
plánu č.32/2012 – k.ú. Kežmarok vypracovaného Ing. Antonom Olekšákom ,
GEOMERA, Spišská Belá , úradne overeného Katastrálnym úradom, správou katastra
v Kežmarku dňa 31.10.2012, spoločnosti TREI Real Estate SK Three s.r.o. so sídlom
Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava, IČO 46507990 za cenu 90,- eur/m2 .

hlasovanie za predložený návrh uznesenia
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 1
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Holopová, Víznerová
zdržal sa: Hencel
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenie dostalo č. 70/2013
12. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu č.33
a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu na ul.
M.Lányiho č.17 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN-C 1538, Kežmarok

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje
uznesenie č. 142/2012 zo dňa 28.06.2012 (podmienky obchodnej verejne súťaže na byt
č.33, M.Lányiho 17, Kežmarok).

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.

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Holopová, Víznerová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenia dostali č. 71/2013, 72/2013

13. Návrh na predĺženie nájmu bytov - Gen. Štefánika 1049/14
- Košická 2466/5,7,9

Ing. Perignáthová
- informovala o predloženom návrhu
Ing. Levická
- informovala sa, či sa niečo zmenilo s dĺžnikmi na ulici Košická k dnešnému dňu
Ing. Perignáthová
- vysvetlila, že ostali dvaja dĺžnici, ostatní všetko uhradili k dnešnému dňu
- odporučila neschváliť nájom týmto dvom dĺžnikom

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 18 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 o jeden
rok
Jánovi Brijovi s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 18 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Brijovi
s manželkou Editou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na jeden

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 2 na ul. Košická 2466/5 o tri roky

Anne Kačmarákovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 2 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Anne Kačmarákovej, trvale
bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 3 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Ing. Marekovi Kuffovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Zochova 1706/53, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 3 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ing. Marekovi Kuffovi, trvale
bytom Zochova 1706/53, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 4 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Monike Pixovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 4 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Monike Pixovej, trvale bytom
Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 5 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Jozefovi Vidovi s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 5 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Vidovi s manželkou
Janou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 6 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Ing. Adriane Kurtiniakovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 6 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ing. Adriane Kurtiniakovej,
trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 7 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Ľubomírovi Radičovi s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 7 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi Radičovi
s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 9 na ul. Košická 2466/5 o tri roky
Vladimírovi Tomaškovičovi s manželkou Martou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 9 na ul. Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi Tomaškovičovi
s manželkou Martou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 11 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Michalovi Koršňákovi s manželkou Andreou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.

a

schvaľuje

nájom bytu č. 11 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Michalovi Koršňákovi
s manželkou Andreou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 12 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Lucii Sebešovej s manželom Rudolfom, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 12 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Lucii Sebešovej s manželom
Rudolfom, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 13 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Márii Groholovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 13 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Márii Groholovej, trvale
bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 14 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Ondrejovi Groholovi s manželkou Klaudiou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 14 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Ondrejovi Groholovi
s manželkou Klaudiou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 15 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Martine Kopkášovej s manželom Richardom, trvale bytom Tatranská 1012/42, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 15 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Martine Kopkášovej
s manželom Richardom , trvale bytom Tatranská 1012/42, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
neschvaľuje
nájom bytu č. 16 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Stanislavovi Groholovi, trvale
bytom Košická 2466/7, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené
v nájomnej zmluve.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 17 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Tomášovi Kovalčíkovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 17 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Tomášovi Kovalčíkovi
s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 18 na ul. Košická 2466/7 o tri roky
Mgr. Danielovi Žiškovi, trvale bytom Tolstého 4, Poprad, je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 18 na ul. Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Danielovi Žiškovi,
trvale bytom Tolstého 4, Poprad na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 19 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Petrovi Budzákovi s manželkou Darinou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 19 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Budzákovi
s manželkou Darinou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 20 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Martinovi Korecovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 20 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Martinovi Korecovi
s manželkou Marcelou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 21 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Milanovi Javorskému, trvale bytom Záhradná 34, Spišský Štvrtok, je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 21 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Milanovi Javorskému, trvale
bytom Záhradná 34, Spišský Štvrtok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 22 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Rastislavovi Spustovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 22 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Rastislavovi Spustovi s
manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 23 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Renáte Schnágerovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika 1046/26,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované
uzavretie zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 23 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Renáte Schnágerovej
s manželom Miroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika 1046/26, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 24 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
JUDr. Martine Strižovskej, trvale bytom Nad Medzou 3047/12, Spišská Nová Ves je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 24 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi JUDr. Martine Strižovskej,
trvale bytom Nad Medzou 3047/12, Spišská Nová Ves na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 25 na ul. Košická 2466/9 o tri roky
Marcelovi Maňakovi s manželkou Ingrid, trvale bytom Pod lesom 1427/5, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 25 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Marcelovi Maňakovi
s manželkou Ingrid, trvale bytom Pod lesom 1427/5, Kežmarok na tri roky.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
n e s ch v a ľ u j e

nájom bytu č. 26 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Františkovi Sebešovi
s manželkou Alenou, trvale bytom Gen. Štefánika 980/56, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca
nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve.
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku :
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 27 na ul. Košická 2466/9 o jeden rok
Lucii Reľovskej s manželom Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme
bytu zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 27 na ul. Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej s manželom
Matúšom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok na jeden rok

hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:
za: 11 , proti: 0 , zdržal sa: 1
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Víznerová
zdržal sa: Holopová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenia dostali č. 73/2013, 74/2013, 75/2013, 76/2013, 77/2013, 78/2013,
79/2013, 80/2013, 81/2013, 82/2013, 83/2013, 84/2013, 85/2013, 86/2013, 87/2013, 88/2013,
89/2013, 90/2013, 91/2013, 92/2013, 93/2013, 94/2013, 95/2013, 96/2013, 97/2013

14. Návrh na nájom bytov na ul. Lanškrounská 2501/1, 1A
- bytu č. 3, Gen. Štefánika 1049/14
- bytu č. 5, Gen. Štefánika 1049/14
- bytu č 22, Gen. Štefánika 1049/14
- bytu č. 8, Gen. Štefánika 1049/14
- bytu č. 1, Košická 2485/11

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Tiborovi
Rakovi, trvale bytom Toporcerova 1311/15, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že ide o rozvedeného žiadateľa, ktorý tvorí rodinu so svojou družkou a jej
dieťaťom a t.č. rieši svoju bytovú otázku

a

schvaľuje

nájom bytu č. 1, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Tiborovi Rakovi, trvale bytom
Toporcerova 1311/15, Kežmarok, na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 2 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Marekovi
Zubalovi s manželkou Ivanou, trvale bytom Bardejovská 1720/1, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom,
bývajúcu spoločne s rodičmi v byte, ktorá sa snaží svoju bytovú situáciu riešiť najdlhšie
spomedzi všetkých uchádzačov o mestský nájomný byt
a

schvaľuje

nájom bytu č. 2, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Marekovi Zubalovi s manželkou Ivanou,
trvale bytom Bardejovská 1720/1, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku
Miroslavovi Podolskému s manželkou Luciou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1578/27,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch a je potrebné vyriešiť ich
bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 3, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Miroslavovi Podolskému s manželkou
Luciou trvale bytom Karola Kuzmányho 1578/27, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 4 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Róbertovi
Maniakovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Starý trh 479/34, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá
býva v nevyhovujúch bytových pomeroch a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 4, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Róbertobvi Maniakovi s manželkou
Marcelou trvale bytom Starý trh 479/34, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 5 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Zuzane
Kováčovej s manželom Pavlom, trvale bytom Petržalská 1642/20, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá
býva v nevyhovujúch podmienkach spolu s rodičmi a súrodencami v jednej domácnosti a je
potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 5, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Zuzane Kováčovej s manželom Pavlom,
trvale bytom Petržalská 164/20, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 6 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Tomášovi
Šimoňákovi s manželkou Danielou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými
deťmi, ktorá obýva jednu izbu v byte rodičov žiadateľa a je potrebné vyriešiť ich bytovú
situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 6, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Tomášovi Šimoňákovi s manželkou
Danielou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1578/37, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 7 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Petrovi
Garstkovi s manželkou Máriou, trvale bytom Petržalská 1632/5, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorej sa
ukončil nájom v bezbariérovom byte na Košickej 2485/11 a je potrebné vyriešiť ich bytovú
situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 7, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Petrovi Garstkovi s manželkou Máriou,
trvale bytom Petržalská 1632/5, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 8 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Ondrejovi
Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva
v nájomnom byte na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
a

schvaľuje

nájom bytu č. 8, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom
Lanškrounská 1605/24, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 9 na ul. Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku Jozefovi
Kovalčíkovi s manželkou Vladimírou, trvale bytom Vrbov 330 je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorý
pracuje v Kežmarku v oblasti záchranného systému a je potrebné riešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 9, Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Jozefovi Kovalčíkovi s manželkou
Vladimírou, trvale bytom Vrbov 330, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 10 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku
Jaroslave Šimšajovej s manželom Jaroslavom, trvale bytom Gen. Štefánika 1192/36,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o manželov žijúcich
v spoločnej domácnosti s rodičmi, pričom jeden z nich je ťažko zdravotne postihnutý
a

schvaľuje

nájom bytu č. 10, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Jaroslave Šimšajovej s manželom
Martinom, trvale bytom Gen. Štefánika 1192/36, Kežmarok, na dobu troch rokov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 11 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku
Matúšovi Balážovi s manželkou Luciou, trvale bytom Toporcerova 1311/15, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným
dieťaťom, ktorí sa dlhodobo snažia vyriešiť svoju nevyhovujúcu bytovú situáciu

a

schvaľuje

nájom bytu č. 11, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Matúšovi Balážovi s manželkou
Luciou, trvale bytom Toporcerova 1311/15, Kežmarok, na dobu troch rokov

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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 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

schvaľuje

nájom bytu č. 12, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Gabriele Babiarovej s manželom
Františkom, trvale bytom Petržalská 1638/6, Kežmarok, na dobu troch rokov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 13 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Lucii
Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva
v malometrážnom nájomnom byte na ulici Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
a

schvaľuje

nájom bytu č. 13, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Lucii Lopatovskej, trvale bytom Gen.
Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu troch rokov
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 14 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Regine
Spuchlákovej, trvale bytom Levočská 1765/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva spolu
s rodičmi a ďalšími príbuznými v byte rodičov a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 14, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Regine Spuchlákovej, trvale bytom
Levočská 1765/3, Kežmarok, na dobu troch rokov

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:

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. 15 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Jane
Hozzovej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá
býva striedavo v podnájmoch, resp. jednej izbe u rodičov a je potrebné vyriešiť ich bytovú
situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 15, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Jane Hozzovej, trvale bytom Karola
Kuzmányho 1579/29, Kežmarok, na dobu troch rokov

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 16 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Renáte
Malíkovej, trvale bytom Slovenská Ves 277, je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva
v malometrážnom nájomnom byte na Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku
a

schvaľuje

nájom bytu č. 16, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Renáte Malíkovej, trvale bytom
Slovenská Ves 277, na dobu troch rokov

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 17 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku Lucii
Tomasovej s manželom Pavlom, trvale bytom Petržalská 1634/15 Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, žijúcu
v spoločnej domácnosti s rodičmi a je potrebné riešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 17, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Lucii Tomasovej s manželom Pavlom,
trvale bytom Petržalská 1634/15, Kežmarok, na dobu troch rokov

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 18 na ul. Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku
Miroslave Piervolovej, trvale bytom Bardejovská 1719/5, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, žijúcu

v spoločnej domácnosti s príbuznými a je potrebné riešiť ich bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 18, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Miroslave Piervolovej, trvale bytom
Bardejovská 1719/5, Kežmarok, na dobu troch rokov

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 3 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Emílii
Slovíkovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa
z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá už nespĺňa podmienky nájmu v Dome s opatrovateľskou
službou a je potrebné vyriešiť jej bytovú situáciu aj vzhľadom k jej finančnej situácii
a

schvaľuje

nájom bytu č. 3, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Emílii Slovíkovej, trvale bytom Baštová
1588/8, Kežmarok na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 5 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Anne
Rusnačíkovej s manželom Jánom, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že obaja sú dôchodcovia, ktorí bývajú dlhodobo v podnájmoch
a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu aj vzhľadom k ich finančnej situácii
a

schvaľuje

nájom bytu č. 5, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Anne Rusnačíkovej s manželom Jánom,
trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 22 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Márii
Venglarčíkovej, trvale bytom Jána Chalupku 986/5, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o poberateľku invalidného dôchodku, ktorá doteraz
bývala u pestúnskych rodičov a je potreba vyriešiť jej bytovú situáciu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 22, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Márii Venglarčíkovej, trvale bytom
Jána Chalupku 986/5, Kežmarok na dobu jedného roka.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
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. 8 na ul. Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Dušanovi
Zatkovskému, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa z dôvodu, že nájomca nedodržiaval podmienky uvedené v nájomnej zmluve na ul.
Weilburská 2396/3, Kežmarok, ale snaží sa riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu.
a

schvaľuje

nájom bytu č. 8, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Dušanovi Zatkovskému, trvale bytom
Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu šesť mesiacov.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku:
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 na ul. Košická 2485/11 v Kežmarku Kataríne
Kušmirekovej , trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14 Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že sa jedná o žiadateľku, ktorá sa stará o zdravotne
postihnutého rodinného príslušníka, spĺňajúceho podmienky na pridelenie bezbariérového
bytu
a

schvaľuje

nájom bytu č. 1, Košická 2485/11, Kežmarok Kataríne Kušmirekovej, trvale bytom Gen.
Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu troch rokov.
hlasovanie za predložené návrhy uznesení spolu:
za: 12 , proti: 0 , zdržal sa: 0
za: Nevlazla, Švedlár, Baráthová, Kredátus, Figlár, Švirloch, Levická, Rochová, Zubal,
Hencel, Víznerová, Holopová
neprítomní: Šišková, Novotný, Saturyová
Prijaté uznesenia dostali č. 98/2013, 99/2013, 100/2013, 101/2013, 102/2013, 103/2013,
104/2013, 105/2013, 106/2013, 107/2013, 108/2013, 109/2013, 110/2013, 111/2013,
112/2013, 113/2013, 114/2013, 115/2013, 116/2013, 117/2013, 118/2013, 119/2013,
120/2013

15. Rôzne
Ing. Zubal
- navrhol, aby sa začalo s uvítaním novorodencov do života v obradnej sieni na Mestskom
úrade
- pýtal sa, prečo nie sú Kežmarské noviny, na ktoré ide veľa peňazí, na internete už od
októbra minulého roka
p. primátor
- odpovedal, že čo sa týka Kežmarských novín, situácia sa bude riešiť

16. Interpelácie
PhDr. Baráthová
- informovala sa, či sa nevie niečo nové ohľadom domu na Hlavnom námestí č. 53, ako to
vyzerá s dedičmi
Ing. Perignáthová
- vysvetlila, že dediči si vysporiadavajú veci ohľadom toho, dedičské konanie ešte neprebehlo
JUDr. Mačáková
- vysvetlila, že je to komplikované, lebo je to prípad s cudzím prvkom, tým že si nezobrali
právneho zástupcu na území Slovenska, ale komunikujú z Ameriky priamo mailom
- odporučila dedičom vziať si právneho zástupcu tu na Slovensku, dalo by sa to urýchliť, keby
si vybavili advokáta tu
Mgr. Holopová
- pýtala sa, že v zime čítala v Kežmarských novinách, že sa v marci začne s čistením povodia
rieky Poprad, a stále nič
p. primátor
- vysvetlil, že situáciu preverí u kompetentných, mesto do toho zasahovať nemôže
Ing. Levická
- informovala sa ohľadom ulice Trhovište, je tam obmedzená rýchlosť na 40km/hod., ktorá sa
nedodržiava, cesta je v katastrofálnom stave
- navrhla pomôcť občanom aspoň znížením rýchlosti v danej oblasti alebo urobiť zatiaľ
jednosmerku, pokiaľ to nebude zrekonštruované
p. primátor
-vysvetlil, že na časť tejto ulice je podaný projekt a druhá časť sa bude riešiť, ale musí sa to
urobiť komplexne
Mgr. Švirloch
- pýtal sa, čo je nové v prípade zimného štadióna
p. primátor
- vysvetlil, že v marci prebehlo rokovanie so spoločnosťou TSS Grade, a v najbližšom čase sa
opäť uskutoční stretnutie, kde sa dohodne na ďalších krokoch, opatreniach
- Trnavská spoločnosť trvá na určitom zaplatení, ale nám to zákon neumožňuje, takže mali
pripraviť ďalšie kroky
Ing. Faix
- odpovedal na interpeláciu Mgr. Švirlocha z MsZ z dňa 21.03.2013, prečo mesto prestalo
komunikovať s portálom www.odkazprestarostu.sk
Ing. Zubal
- vyjadril názor, že komunikácia mesta s občanmi je základ, a len pomocou nej sa dajú veci do
pohybu a budú sa riešiť problémy
- informoval, že obdržal plán zimnej údržby, ktorý pripomienkoval, ale nevie v akom štádiu je
to teraz a či na budúci rok nedostane ten istý plán údržby

- podľa neho by sa mesto malo zamyslieť nad zefektívnením komunikácie medzi mestom
a občanmi, aby sa nemusel využívať externý webový portál www.odkazprestarostu.sk
Ing. Faix
- vysvetlil, že prvý kontakt s občanmi sa nezrušil, ale ostal a fungoval aj popri webovej
stránke www.odkazprestarostu.sk, ale keďže komunikácia na tomto portáli nesplnila naše
očakávania tak sa len zvýraznilo to pôvodné čo tu už bolo a čo sa nikdy neprerušilo
-občanom, ktorí nás oslovili sa stále odpísalo
Mgr. Švirloch
- informoval občanov, že portál www.odkazprestarostu.sk funguje aj naďalej

17. Záver
Na záver rokovania poďakoval primátor mesta prítomným za účasť .

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Overovatelia zápisnice:

Ing. Ladislav Faix
prednosta úradu

Mgr. Sylvia Holopová

Ing. arch. Jozef Figlár

Zapísala: Bc. Martina Brejková

