
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 262/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých 

Mestským zastupiteľstvom k 30.09.2015, za kontrolované obdobie roka 2015 

a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 263/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej kontrole. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 264/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č.  25/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 265/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo  na VZN č.   26/2015 mesta Kežmarok  

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na 

území mesta Kežmarok.  
 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 266/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 27/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy  v znení VZN č.22/2015. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 267/2015 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 28/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Kežmarok. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 268/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zásady odmeňovania účinkujúcich na 

občianskych obradoch a slávnostiach podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 269/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   b e r i e    n a     v e d o m i e   zánik  členstva v  

dozornej rade spoločnosti  Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok z dôvodu  úmrtia: 

- MVDr. Ján Gáborčík, nar. ............., rodné číslo................., trvale bytom ul.Lanškrounská 

24, 060 01 Kežmarok 
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 270/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta volí  členov komisie 

financií, správy majetku a lesného hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku Ing. Matúša  Gáborčíka a Ing. Vojtecha Bodnára.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 271/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2015 rozpočtovým opatrením č. 7/2015 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 272/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu splatnosti časti finančnej výpomoci 

poskytnutej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 na základe 

uznesení č. 29/2014 zo dňa 27.3.2014 a 85/2014 zo dňa 26.6. 2014 vo výške 25 000 eur na 

31.10. 2016. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 273/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2015 na 

financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 2.1.5 Turistické 

a cyklistické trasy – asf. povrch Kežmarok - Strážky vo výške 38 557 eur. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 274/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Eve Pištovej, nar. 

4.9. 1941, naposledy bytom 911 22 Bušince, Zombor 38 v celkovej výške 4 443,34 eur 

s príslušenstvom, na základe uznesenia Okresného súdu Kežmarok 3Er 400/2003 – 11 vo 

výške 4 018,49 eur a evidencie iných pohľadávok za nájomné a služby spojené s nájmom 

vo výške  425,85 eur. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 275/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Ivete Kolodzejovej, 

nar. 23.5. 1964, naposledy bytom Kežmarok, Gen. Štefánika 14/1, vo výške 453,36 eur 

s príslušenstvom, na základe uznesenia Okresného súdu Kežmarok 2Er 402/2005 – 11. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 276/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

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 KN-C 203 

zastavaná plocha o výmere 387 m2k.ú. Lukavica v podiele 1/2 do  vlastníctva Milana 

Riznára, bytom Lukavica 75, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu 

umožnenia prístupu na priľahlý pozemok, ktorého je žiadateľ vlastníkom. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj 1/2 spoluvlastníckeho  podielu k pozemku KN-C 203 zastavaná plocha o výmere 

387 m2 , zapísaného na LV 88  k.ú. Lukavica pre Milana Riznára, bytom Lukavica 75,  za 

cenu 2,95 eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 277/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku r o z h o d u j e v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 

písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku par.č. KN-E1025/1, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria,  k.ú. Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa, 

z dôvodu, že na predmetnom pozemku žiadateľ poskytujúci služby obyvateľstvu 

a verejnosti zrealizuje bezbariérový vstup do objektu pošty. Vybudovanie bezbariérového 

vstupu možno považovať za verejnoprospešnú aktivitu. 

s c h v a ľ u j e odpredaj časti pozemku z par.č. KN-E 1025/1, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, ako novovytvorenú parcelu KN-C 1104/2, druh pozemku ostatné 

plochy, k.ú. Kežmarok 

o výmere 28m2, podľa geometrického plánu č. 85/2015pre Slovenskú poštu, a.s., 

Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO 36 631 124, za cenu 30,-eur/m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 278/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového 

bytu č. 1s príslušenstvom, byt 1. kategórie, v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštová 8 v Kežmarku,  Gertrúde Nitschovej, bytom Nad traťou 18, Kežmarok,  na dobu 

určitú do 31.08.2016. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 279/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

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 obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – učebne  

v objekte Základnej školy  Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok v dňoch  

Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.  

Piatok   : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. je prípadom hodným osobitného zreteľa, 

z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru  pre Základnú umeleckú školu 

Petržalská 21, Kežmarok , ktorej zriaďovateľom je mesto Kežmarok a ktorú  bude 

využívať pre mimoškolské aktivity žiakov – hudobný odbor ZUŠ 

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru  - učebne v objekte Základnej školy  Dr. Daniela Fischera 

2, Kežmarok v dňoch  

Utorok : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod.  

Štvrtok : 15.00 hod. – 16.00 hod. – 1 hod.  

Piatok   : 14.00 hod. – 17.00 hod. – 3 hod. 

pre Základnú umeleckú školu, Petržalská 21,. Kežmarok na dobu do 30.6.2016 za 

nájomné vo výške 1,50 eur/hod., okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného 

pokoja. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 280/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

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 obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – 

malej telocvične na prízemí v objekte  Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, ul. Nižná 

brána 19, Kežmarok podľa predloženého harmonogramu je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru  pre Súkromnú 

strednú odbornú školu , Biela voda 2, Kežmarok za účelom výučby telesnej východy 

vzhľadom na to, že uvedená škola nemá priestory pre vyučovanie tohto predmetu, 

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru  -  malej telocvične v objekte Mestskej športovej haly 

Vlada Jančeka, ul. Nižná brána 2250/19, Kežmarok podľa predloženého harmonogramu 

pre Súkromnú strednú odbornú školu , Biela voda 2 Kežmarok do 30.6.2016,  okrem 

školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja, za nájomné vo výške 2,50 eur/hod. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 281/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru – 

veľkej telocvične v objekte Základnej školy  Nižná brána 8, Kežmarok v dňoch 

:Pondelok: 13.30 hod. – 16.00 hod.  Utorok:     14.30 hod. – 15.,30 hod.   Streda:  13.30  

hod. – 16.00  hod. Štvrtok: 16.30 hod. –  17.30 hod.  Piatok   :     13.30 hod. –  16.00 hod., 

okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja, je prípad hodný osobitného 

zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru  pre Centrum voľného času 

Kežmarok, rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok, ktorej zriaďovateľom je mesto 

Kežmarok,  pre mimoškolské  športové aktivity žiakov CVČ, 

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru  - veľkej telocvične  v objekte Základnej školy  Nižná 

brána 8, Kežmarok v dňoch  

Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod. 

Utorok :     14.30 hod. – 15.,30 hod.    

Streda :      13.30  hod. – 16.00  hod.  



Štvrtok :     16.30 hod. –  17.30 hod.   

Piatok   :     13.30 hod. –  16.00 hod.   

do 31.5.2016,  okrem školských prázdnin, sviatkov a dní pracovného pokoja,  za nájomné 

vo výške 1,50 eur/hod . 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 282/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

r o z h o d u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom časti pozemku par. č. 1794 

k.ú. Kežmarok o výmere 160m2, pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce 

sociálnych veci a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok, IČO 307 938 606, je 

prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetný pozemok žiadateľ bude 

využívať ako parkovacie plochy pre parkovanie vozidiel zamestnancov a klientov Úradu 

práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku parc. č. 1794,  k.ú. Kežmarok o výmere 160m2 pre Ústredie 

práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych veci a rodiny Kežmarok, Dr. 

Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, IČO 30 794 536, na dobu neurčitú, za cenu 1,-eur/rok.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 283/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

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 par.č. 2392/5, 

k.ú. Kežmarok o výmere 112m2 pre Miroslava Gábora, Továrenská 638/29, Kežmarok, je 

prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu že predmetný pozemok sa nachádza 

v susedstve bytu vo vlastníctve mesta Kežmarok, žiadateľ je nájomcom uvedeného bytu, 

pozemok je využívaný ako záhrada a dvor. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku par.č. KN-C 2392/5, k.ú. Kežmarok o výmere 112m2, pre 

Miroslava Gábora, Továrenská 638/29, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 

0,17eur/m2/rok.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 284/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

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 nebytových priestorov- 

miestnosť č.205 o výmere 25,84m2, miestnosť č. 206 o výmere 48,19m2 a podiel na 

spoločných priestoroch v objekte Baštová 12 a nebytový priestor - časť skladu o výmere 

75m2v objekte súp.č. 2253, Nižná brána 13, Kežmarok, pre Slovenský skauting, 3.zbor 

Aničky a Bořivoja Uhrových , Nábrežná 2, Kežmarok, IČO 36 162 540, je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu že: 

- nebytové priestory objektu Baštová 12 bude žiadateľ celoročne využívať na stretnutie 

členov skautingu, ktorého činnosť má výchovný charakter pre deti a mládež mesta 

Kežmarok. 

- nebytový priestor - sklad bude využívaný na uskladnenie vecí potrebných pre činnosť 

a aktivity členov skautingu. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom  nebytových priestorov- miestnosť č.205 o výmere 25,84m2, miestnosť č. 206 

o výmere 48,19m2 a podiel na spoločných priestoroch v objekte Baštová 12 za cenu 1,-



euro/rok na dobu neurčitú a nebytový priestor -časť skladu o výmere 75m2 v objekte súp. 

č. 2253, Nižná brána 13, Kežmarok, za cenu 1,-euro, na dobu do 31.5.2016,  pre Slovenský 

skauting, 3.zbor Aničky a Bořivoja Uhrových, Nábrežná 2, Kežmarok, IČO 36 162 540. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 285/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

r o z h o d u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prenájom nebytových priestorov- 

miestnosť č.1.80 a č. 1.82spolu o výmere 31,80m2 a podiel na spoločných priestoroch 

o výmere 30,97m2v objekte Poliklinika Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre spoločnosť 

GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 48 307 572,  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 

a spoločníkom je doterajší nájomca MUDr. Štefánia Glatzová, trvale bytom Tatranská 

Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom  

nebytových priestorov - miestnosť č.1.80 a č.1.82  spolu o výmere 31,80m2 za cenu 33,19 

eur/m2 a spoločných priestorov o výmere 30,97m2, za cenu 17,-eur/m2, v objekte 

Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, pre spoločnosť GLAPEDIA, s.r.o., Tatranská 

Lomnica 104, 059 60 Vysoké Tatry, IČO 48 307 572. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 286/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z ho d u je 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku 

Sandre Jankurovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o  žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom mestskom 

nájomnom byte v bytovom dome Košická 2224/12, ktorí požiadali o prenájom 

trojizbového bytu, vzhľadom nato, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom 

a dvojizbový byt je pre nich nepostačujúci 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7, Kežmarok Sandre Jankurovej, trvale 

bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 287/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku 

Miroslave Jankurovej, trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom 

mestskom nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, ktorí požiadali 

o prenájom trojizbového bytu, vzhľadom nato, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným 

dieťaťom a druhé dieťa čakajú a dvojizbový byt bude pre štvorčlennú rodinu 

nepostačujúci 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Miroslave Jankurovej, 

trvale bytom Lanškrounská 1599/15, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 288/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku 

Tatiane Spišákovej, trvale bytom Južná 1508/7, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, 

ktorá býva v súčasnosti v spoločnej domácnosti s matkou  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Tatiane Spišákovej,  trvale 

bytom Južná 1508/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 289/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a 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 2527/1C v 

Kežmarku Kataríne Lorencovičovej, trvale bytom Lanškrounská  1611/6, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, ide o osamelú matku s dvomi 

nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti 

s rodičmi 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Kataríne 

Lorencovičovej,  trvale bytom Lanškrounská 1611/6, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 
 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 290/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, 

Kežmarok Miroslavovi Gajdušekovi, trvale bytom Bardejovská 1718/9, Kežmarok je 

prípadom  hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že vzhľadom na sociálne pomery rodiny 

nie je možné bytovú otázku riešiť iným spôsobom. Byt obýva štvorčlenná rodina v zložení 

manželia, ako pôvodní nájomcovia, syn a vnučka 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Bardejovská 1718/9, Kežmarok nájomcovi Miroslavovi 

Gajdušekovi s manželkou Máriou, trvale bytom  Bardejovská 1718/9, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 291/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 Jánovi 

Drzewieckemu, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide  o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je 

v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok nájomcovi Jánovi 

Drzewieckemu, trvale bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 292/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku : 

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 Dane 

Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21, Kežmarok je prípadom  hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi 

a z dôvodu zložitej rodinnej situácie 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21, Kežmarok nájomcovi Dane 

Želonkovej, trvale bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 293/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 294/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Marcele Gáborovej s manželom Dušanom, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele 

Gáborovej s manželom Dušanom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na 

dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 295/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  

Monike Lhotovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  

v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Monike 

Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 296/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Ivete 

Dollákovej, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete 

Dollákovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 297/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Martine Škovranovej s manželom Petrom, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Martine 

Škovranovej s manželom Petrom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na 

dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 298/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Márii 

Kalafutovej, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii 

Kalafutovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 299/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Petrovi Lizákovi, trvale bytom Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok je prípadom 

hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  

v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Petrovi 

Lizákovi,  trvale bytom  Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 300/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Romanovi Vojtičkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Romanovi Vojtičkovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného 

roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 301/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na 

opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 302/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Beáte 

Bekešovej, trvale bytom 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Beáte 

Bekešovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 303/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Marcele Jánovskej, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Marcele 

Jánovskej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 304/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 Martine 

Seredovej, trvale bytom Košická 2374/1, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Martine 

Seredovej,  trvale bytom  Košická 2374/1,  Kežmarok  na dobu do 31.10.2018. 

 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 305/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 Michaele 

Špesovej s manželom Jánom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Michaele 

Špesovej s manželom Jánom,  trvale bytom  Lanškrounská 2501/1, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 306/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B Ivane 

Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi Ivane 

Šlosárovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 307/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

Marcelovi Neupauerovi s manželkou Annou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, 

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.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi 

Marcelovi Neupauerovi s manželkou Annou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, 

Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 308/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 754/1k.ú. Kežmarok   v prospech 

vlastníka el. prípojky na slúžiacom pozemku Jozefa Kučeru, bytom Lanškrounská 10, 

Kežmarok  v súvislosti so stavbou „Pripojenie miesta odberu – Garáž,  súp. číslo 3026na 

ul.  Gen. Štefánika, Kežmarok“ s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

a) trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom 

pozemku, tak,  ako to bude zakreslené v geometrickom pláne,   

b)  trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok  pri umiestnení, prevádzke, 

údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva. 

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50,- eur/m dĺžky 

elektrickej prípojky. 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 elektrického kábla  na slúžiacom  pozemku  

a šírkou jeho ochranného pásma. 
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 309/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 6833/4,  časť parcely KN-C 

3578/11 a časť parcely KN-E 2333/2, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby 

komunikácie medzi železničným priecestím a parkoviskom na pozemku parc. č. 3578/1 

spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok (IČO 36473197) s povinnosťou 

povinného  Mesta Kežmarok : 

a) trpieť umiestnenie  komunikácie medzi železničným priecestím a parkoviskom  na 

slúžiacich pozemkoch, tak,  ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné 

zameranie,  

b)  trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky  pri umiestnení, prevádzke, 

údržbe a opravách stavby komunikácie medzi železničným priecestím  a parkoviskom na 

pozemku parc.č. 3578/1 . 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 310/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov: 

a) berie na vedomie, že na základe uznesenia MsZ č. 298/2014 zo dňa 11.12.2014 bol plat 

primátora mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. v 

znení neskorších predpisov so zvýšením o 60%, čo po uplatnení priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2014 vo výške 858,- € predstavuje od 

01.01.2015   3 474,- € 

b) schvaľuje plat primátora mesta Kežmarok v súlade §4 ods. 2 citovaného zákona v 

sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 60%, t.j. na sumu 3 474,- € . 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 311/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej 

spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok nasledovne:  

Článok V Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. 

Kežmarok sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:  

u) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 312/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zverejnenie a sprístupnenie 

audiovizuálnych záznamov rokovaní MsZ spracovaných KTV od 11.12.2014 na internete 

a umiestnenie hypertextových odkazov z týchto záznamov na internetovej stránke mesta 

Kežmarok prostredníctvom správcu internetovej stránky mesta od 1.1.2016.  
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 29.10.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 313/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje audiovizuálne zaznamenávanie 

mimoriadnych rokovaní MsZ s účinnosťou od 1. januára 2016.  
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 
 

 


