
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 27.3.2014, za kontrolované obdobie 
roka 2014 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 - 2013. 

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

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2014 
      
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti čerpania dotácií z vlastných 
príjmov poskytnutých mestom Kežmarok, podľa VZN mesta, právnickým a fyzickým 
osobám podnikateľom, dotácií poskytnutých na základe rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva Kežmarok pre športové kluby a dotácií pre kultúrne kluby a občianske 
združenia v oblasti kultúry – záznam č. 4/2014, vykonanej na Mestskom úrade, Hlavné 
námestie 1, Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2013. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly fyzického stavu pokladničnej hotovosti a preukázateľnosti 
realizovaných pokladničných operácií – záznam č. 5/2014, vykonanej v pokladnici 
Hlavná pokladňa, vedenej na Mestskom úrade, Hlavné námestie 1, Kežmarok, ku dňu 
12.3.2014. 

 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 1/2014 podľa predloženého návrhu so 
zapracovaním pripomienky č. 1. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2014 
nasledovne: 

a) zníženie financovania kapitálových výdavkov podprogramu 
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 
o 209 362 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.3 
Zveľaďovanie nehnuteľností majetku mesta vo výške 145 000 eur, 

c) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 5.4.1 
Rozširovanie VO vo výške 16 500 eur, 

d) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 7.1.1 
Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest vo výške 12 577 eur, 

e) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 
ZŠ, Nižná brána s jedálňou a ŠKD vo výške 118 000 eur, 

f) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 12.7 Cintorínske služby vo výške 9 000 eur. 

 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje finančnú výpomoc spoločnosti Technické 
služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 50 000 eur, s úrokom 0,5% p.a., so 
splatnosťou do 30.11. 2014. 
 

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

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2014 
nasledovne: 

        a)   financovanie bežných výdavkov podprogramu programového rozpočtu 5.7                                     
             Záchranné práce vo výške 1 000 eur, 
       b)   financovanie bežných výdavkov prvku programového rozpočtu 5.8.3     
             Odstraňovanie príčin havárie v areáli kasárni vo výške 12 000 eur. 

 
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. .../2014, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 2/2005 o označovaní ulíc a verejných priestranstiev v meste Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu 
mesta Kežmarok na rok 2014 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého návrhu vrátane 
pozmeneného znenia prílohy č. 1. 
 
 

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
a) o d vo l á v a zapisovateľku Komisie  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve v 
Kežmarku  Bc. Lenku Drozdovú 
 
b) s ch v a ľ u j e zapisovateľku Komisie  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve 
v Kežmarku Mgr. Máriu Marhefkovú   
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 34/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za prísediacich Okresného súdu  Kežmarok pre 
roky 2014-2017  týchto občanov:  
 
 Ing. Viktor Lipčák – Možiarská 16, Kežmarok 
Janka Dzugasová – Trhovište 8, Kežmarok 
JUDr. Dušan Modranský – Trhovište 40, Kežmarok 
Lenka Volná  – Lanškrounská 26, Kežmarok 
Nadežda Hikkerová  – Severná 4, Kežmarok 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 35/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke Margite Mirgovej, 
bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.12.2015.    
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 36/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke Eve Majzlovej, 
bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu určitú, a to do 31.03.2015.    
 

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

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 37/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vstup  Mesta Kežmarok do Občianskeho  
združenia pre  rozvoj regiónu Spiš. 
 

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

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 38/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  návrh  na organizáciu parkovísk 
vo vlastníctve mesta Kežmarok  v meste Kežmarok.  

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

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 39/2014 
 
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. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Eme 
Rusnačíkovej, 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. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej,  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 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 40/2014 
 
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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Jánovi Vaverčákovi, 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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Jánovi Vaverčákovi,  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 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 41/2014 
 
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. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Ľudmile Harmanovej, 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. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Ľudmile Harmanovej,  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 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 42/2014 
 
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. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
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  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Jánovi Brijovi s manželkou Editou,  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 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2014 
 
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. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 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  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii 
Reľovskej s manželom Matúšom,  trvale bytom  Košická 2466/9, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2014 
 
 
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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Veronike Hikkerovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným 
dieťaťom, ktorá býva v podnájme a z finančných dôvodov potrebuje vyriešiť bývanie 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Veronike 
Hikkerovej, trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 
 

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



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2014 
 
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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Daniele Ivančákovej, trvale bytom Severná 4, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými 
deťmi a je potreba vyriešiť jej bytovú situáciu. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Daniele 
Ivančákovej, trvale bytom Severná 4, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2014 
 
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. 20 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku 
MUDr. Martine Ostricovej, trvale bytom 1.mája 584, Klenovec  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie lekárky interného oddelenia nemocnice  Dr. 
Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 20, Košická 2374/1, Kežmarok MUDr. Martine Ostricovej, trvale bytom  
1. mája 584, Klenovec na dobu troch rokov. 
 
 

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

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2014 
 
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 bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Košická 
2485/13 v Kežmarku Renáte Lopatovskej, trvale bytom Košická 23485/13, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa. 
Odôvodnenie : Ide o žiadateľku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá potrebuje 
vyriešiť bývanie po odchode manžela so spoločnej domácnosti, ktorý mal ťažké 
zdravotné postihnutie a dal výpoveď z nájmu bezbariérového bytu.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 10, Košická 2485/13, Kežmarok Renáte Lopatovskej, trvale bytom 
Košická 2485/13, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 48/2014 
  
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. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A 
v Kežmarku Marcelovi Mayerovi s manželkou Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o mladú rodinu s jedným 
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva u rodičov v byte s ďalšími príbuznými a je 
potreba vyriešiť ich bytovú situáciu.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 18, Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Marcelovi Mayerovi s manželkou 
Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1586/33, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2014 
 
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. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3 
v Kežmarku MUDr. Zuzane Petrákovej, trvale bytom Miškovecká 9, Košice je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie lekárky gynekologicko–
pôrodníckeho oddelenia nemocnice  Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 
Huncovská 42.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 21, Weilburská 2396/3, Kežmarok komu MUDr. Zuzane Petrákovej, 
trvale bytom Miškovecká 9, Košice na dobu troch rokov. 
 

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

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 50/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku z r u š u j e uznesenie č. 306/2013  zo dňa 12.12.2013 
(podmienky obchodnej verejne súťaže na byt č. 6, Lanškrounská č.7, Kežmarok).  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 51/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e súťažné podmienky obchodnej  
verejnej súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta Kežmarok a to bytu č. 6 
s príslušenstvom na ul. Lanškrounská č.1722/7, Kežmarok, vrátane spoluvlastníckeho 
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
na pozemku KN-C 668/28, k.ú. Kežmarok vo výške 6180/232570, podľa predloženého 
návrhu.  
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 52/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e na základe obchodnej verejnej 
súťaže odpredaj 1-izbového bytu č. 33 na prízemí  s príslušenstvom v Kežmarku na ul. 
Martina Lányiho 17, v bytovom dome súpisné číslo 1365, postavenom na pozemku KN-
C 1538 o výmere 366m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastníckeho 
podielu vo výške 3560/217086 na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel vo výške 3560/217086 k pozemku KN-C 1538 zapísané na 
Okresnom úrade Kežmarok Katastrálny odbor, katastrálne územie Kežmarok v liste 
vlastníctve č. 2339, do vlastníctva Rastislava Černáka, Pod lesom 1429/9, Kežmarok, za 
cenu 18 300 eur. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2014 
 
  
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 - časti 
parciel KN-E 2423/1 o výmere 42 m2, KN-E 2423/2 o výmere 14 m2 a KN-E 2421/2 
o výmere 1 m2 , k.ú. Ľubica do  vlastníctva Daniela Šimšaja, trvale bytom  Martina 
Lányiho 25, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.    
Odôvodnenie:  Pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí 
s nimi nedeliteľný celok.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E  2423/1 diel „2“ o výmere 42 m2 pričleneného do 
novovytvorenej parcely KN-C 1995/180 orná pôda o výmere 42 m2 , časť parcely KN-E 
2423/2 diel  „3“ o výmere 14 m2  a časť parcely KN-E 2421/2 diel „4“ o výmere 1 m2 
pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 2624/46 trvalý trávnatý porast  o výmere 
15 m2, podľa geometrického plánu č.82/2013, k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : 
G1 736/13, pre Daniela Šimšaja, trvale bytom  Martina Lányiho 25, Kežmarok  za cenu 
3,76 eur/m2 . 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel KN-C 6684/6 a KN-C 6836/9 - 
k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na 
slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so 
stavbou : „Rozšírenie NN siete Kežmarok –mestská časť Pradiareň – zvýšenie odberu 
firmy Hengstler s.r.o. „ s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel KN-C 6684/6, KN-C 6836/9 a KN-
C 6839/5 - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického 
vedenia na slúžiacich pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice 
v súvislosti so stavbou : „Zvýšenie odberu firmy Hengstler a úprava VN prípojky „ s 
povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 



 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 
pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 
oprávneného cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 
bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
 
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 
v m2, vymedzenou  dĺžkou el. káblov  na slúžiacich   pozemkoch   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27.3.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2014 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku  s ch v a ľ u j e  predĺženie prenájmu časti 
pozemku parc.č. KN-C 1719, zast.pl. k.ú. Kežmarok o výmere 108 m2 od  spoločnosti 
TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Nám. sv. Egídia 78 Poprad  058 01, 
IČO 31736 645, za cenu 35,84 eur/rok, na obdobie troch rokov. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 


