
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 20.2.2014, za kontrolované obdobia 
rokov 2009 – 2013. 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 123/2013 a č. 275/2013.  

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

  
 
 

 Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra mesta Kežmarok za rok 2013. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku splnenia 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 
1/2013 – zápisnicu č. 1/2014, vykonanou na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, 
Kežmarok.  

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a  preukázateľnosti zabezpečovania výplat 
zamestnancov, odvodov, daní, zrážok, príspevkov a ďalších náležitosti súvisiacich 
s výplatou miezd – záznam č. 1/2014, vykonanej v Zariadení pre seniorov, Vyšný Mlyn 
13, Kežmarok, za vybrané mesačné obdobia roka 2011, roka 2012  a  roka 2013. 

 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly fyzického stavu pokladničnej hotovosti a preukázateľnosti 
realizovaných pokladničných operácií – záznam č. 2/2014, vykonanej v pokladnici 
EVIDENCIA, vedenej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, ku dňu 
28.1.2014. 

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



   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
kontroly vybavovania sťažností – záznam č. 3/2014, vykonanej na Mestskom úrade, 
Hlavné námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie rokov 2011 – 2013. 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové  kluby 
okrem MŠK z rozpočtu mesta na rok 2014 v súlade s VZN č. 1/2010 podľa priloženého 
návrhu. 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zapracovanie splátok úveru zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania Bratislava určeného pre kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 
BJ bytový dom na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13, do rozpočtu mesta 
a to počas trvania zmluvného vzťahu. 
 

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

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa funkcie riaditeľky 
Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku Mgr. Gabriely Kantorkovej k 28.02.2014. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na návrh primátora mesta vymenúva Mgr. Barboru 
Kaprálovú do funkcie riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku, 
príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok dňom 01.03.2014. 
 
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  n e s c h v a ľ u j e nájom bytu č. 21 v bytovom 
dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Veronike Ničpanovej, trvale 
bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, z dôvodu, že nájomca nedodržiava 
podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2014 
 
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 Gen. Štefánika 1049/14 
Valérii Gáborovej s manželom Františkom, 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. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii 
Gáborovej s manželom Františkom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  
na dobu jedného roka. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2014 
 
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. 2, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi Bodymu 
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, 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. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu 
s manželkou Evou, trvale bytom  Hlavné námestie 114/11, Kežmarok  na dobu jedného 
roka. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2014 
 
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. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Zuzane Demčíkovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi                
ktorá býva v podnájme a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane 
Demčíkovej, trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 

 
 
 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2014 
 
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 Košická 2374/1 v Kežmarku 
Monike Frankovskej s manželom Jaroslavom, trvale bytom  Obrancov mieru 1513/11, 
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o rodinu s jedným 
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva spoločne s rodičmi a ďalším príbuzným a je 
potreba vyriešiť ich bytovú situáciu  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 14, Košická 2374/1, Kežmarok Monike Frankovskej s manželom 
Jaroslavom, trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2014 
 
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-C 2148 zastavaná plocha o  výmere 239 m2  , k.ú. Kežmarok do vlastníctva 
Martina Bizuba s manž. bytom  Michalská 2172/18 Kežmarok   je prípadom hodným 
osobitného zreteľa.  
Odôvodnenie:  Vedľajšie pozemky sú vo vlastníctve žiadateľov ako aj budovy, ktoré 
bezprostredne hraničia s pozemkom KN-C 2148/4,  k.ú. Kežmarok  
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj   pozemku, časť parcely KN-C 2148, ako novovytvorenú parcelu KN-C 2148/4 
zastavaná plocha o výmere 239 m2, podľa geometrického plánu č.1/2005 , k.ú. 
Kežmarok, úradne overeného pod číslom : 487/2005,  pre Martina Bizuba a manž. 
Michaelu, bytom Michalská 2172/18 Kežmarok,  za cenu 10,95 eur/m2 . 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2014 
 
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 4191 orná pôda  o výmere 68 m2  , k.ú. Kežmarok do vlastníctva 
Stanislava Čížika  trvale bytom Nad traťou 12, Kežmarok  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa.  
Odôvodnenie:  Pozemok bude využívaný ako prístupová cesta k zadnému pozemku 
parc.č. KN-C  2355/1 a rodinnému domu na pozemku parc.č. KN-C 2354, k.ú. 
Kežmarok.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 4191 diel „1“ o výmere 68 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C  2351/3  ostatná plocha o výmere 68 m2, podľa 
geometrického plánu č.78/2013, k.ú. Kežmarok, úradne overeného pod číslom: 
G1 728/13,  pre Stanislava Čížika trvale bytom Nad traťou 12, Kežmarok  za cenu 7,- 
eur/m2 . 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2014 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
zmysle ustanovenia § 9a odst.8. písmena c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku KN-E 908/2 (novovytvorenú 
parcelu č. KN-C 1408/2 diel „1“ o výmere 67m2 do vlastníctva manželov Jany 
Minárikovej a Jozefa Minárika, obaja  bytom Karola Kuzmányho 11, Kežmarok je 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v susedstve 
nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov a cez pozemok je prístup k ich rodinnému domu 
zo zadnej strany. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj časti pozemku z parcely č. KN-E 908/2, novovytvorenú parcelu č. KN-C 1408/2 
diel „1“ o výmere  67m2, druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického 
plánu č. 14280922-052/2008, (GP vyhotovil geodet František Čekovský dňa 19.11.2008)  
pre Janu Minárikovú a Jozefa Minárika, bytom Karola Kuzmányho 11, Kežmarok za 
cenu 21,90eur/m2.       
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2014 
 
                                                     
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 54/2013 zo dňa 21.03.2013 
( František Fedák Mlynčeky 12). 
 

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

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  u d e ľ u j e  súhlas na stavebné úpravy majetku vo 
vlastníctve Mesta Kežmarok - rekonštrukciu protipožiarnej lesnej cesty Kežmarské 
Žľaby - Horáreň Mlynčeky s predpokladaným nákladom 292 000,-eur, podľa 
spracovanej projektovej dokumentácie,  pre Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské 
Žľaby 12019, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 46 119 809,  navrhovanú v rámci Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka, na základe výzvy č. 
2013/PRV/31, opatrenie č. 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie 
preventívnych opatrení. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2014 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom časti pozemku parc. č. 
KN-C  1789/1, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere 20m2, pre Zuzanu Budzáková, 
Severná 1425/4, Kežmarok 060 01, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, 
že ide o pozemok nachádzajúci sa pod stavbou  predajného stánku, ktorého je 
žiadateľka vlastníčkou.  
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C  1789/1, ostatné plochy, k.ú. Kežmarok o výmere 
20m2, pre Zuzanu Budzáková, Severná 1425/4, Kežmarok 060 01,  na dobu neurčitú, za 
cenu 27,-eur/mesiac. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 20.2.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2014 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového 
priestoru- schodiskový priestor pri hlavnom vchode k neštátnym detským ambulanciám 
o výmere 3m2 v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre JADRO.SK s.r.o., 
Karola Kuzmányho 27, Kežmarok 060 01, IČO 47 560 479 je prípad hodný osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z 
fyzickej osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom je doterajší nájomca 
a žiadateľ Jaroslav Šleboda, Karola Kuzmányho 27, 060 01 Kežmarok. 
 
b) s ch v a ľ u j e   
prenájom nebytového priestoru - schodiskový priestor pri hlavnom vchode k neštátnym 
detským ambulanciám o výmere 3m2 v Poliklinike, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre 
JADRO.SK s.r.o., Karola Kuzmányho 27, Kežmarok 060 01, IČO 47 560 479, na dobu 
neurčitú, za cenu  65,70eur/rok. 
 
 

 

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


