
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 316/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých 

Mestským zastupiteľstvom k 30.11.2015, 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 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 317/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 57/2013 Tomáš Žemba Horská 35 

– výpožička.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 318/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 151/2013 Slavomír Surák, 

Kežmarok – výpožička. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 319/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 242/2013 Výpožička  cyklochodník. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 320/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 289/2013 Odpredaj pozemku 

Rímskokatolíckej cirkvi. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 321/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie 290/2013 Odkúpenie pozemku 

Rímskokatolíckej cirkvi. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 322/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 17/2015 Prenájom parkovacích 

miest pre TS – Kežmarok. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 323/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta pre obdobie I. polroka 2016 v zmysle prijatých pozmeňujúcich návrhov.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 324/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 29 /2015 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a 

školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.   

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 325/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 30/2015 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 326/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 31/2015 mesta Kežmarok, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2001 mesta Kežmarok o odpadoch.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 327/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo naVšeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 32/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 328/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa   u z n i e s l o  na VZN č. 33/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu 

v Zariadení pre seniorov v Kežmarku. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 329/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa   u z n i e s l o  na VZN č.   34/2015, o poskytovaní 

sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Zariadení 

opatrovateľskej služby. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 330/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

- s c h v a ľ u j e   členstvo   Mesta Kežmarok  v Združení miest a obcí  Slovenska 

s účinnosťou od  01.01.2016. 

- s c h v a ľ u j e   členský  príspevok   v Združení miest a obcí  Slovenska pre rok  

2016  vo výške  2744,94 EUR  a členský príspevok na ďalšie roky podľa  metodiky   

Združenia miest a obcí  Slovenska. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 331/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

- s c h v a ľ u j e   členstvo   Mesta Kežmarok  v Regionálnom združení 

podtatranských a tatranských obcí  s účinnosťou od  01.01.2016. 



- s c h v a ľ u j e   členský  príspevok   v Regionálnom združení podtatranských 

a tatranských obcí  pre rok  2016  vo výške  600,00 EUR  a členský príspevok na 

ďalšie roky podľa  metodiky  výpočtu  Regionálneho združenia podtatranských 

a tatranských obcí. 

 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 332/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Rokovací poriadok Mestského 

zastupiteľstva mesta Kežmarok  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 333/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Rokovací poriadok komisií Mestského 

zastupiteľstva mesta Kežmarok  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 334/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e    Dodatok č. 1  Štatútu  Mesta Kežmarok s účinnosťou  od 01.01.2016 

podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 335/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s ch v a ľ u j e Dodatok č. 4  k  Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 336/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 1 Zásad odmeňovania 

poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Kežmarok.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 337/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   o d v o l á v a  z Komisie  školstva, mládeže  a športu  

Mgr. Ľuboslav Kovalský  

Pavol Humeník  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 338/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

- m e n í   názov   „Komisie školstva mládeže  a športu“   na nový  názov    

„Komisia  školstva a mládeže“  a   u p r a v u j e    oblasť  pôsobenia  komisie  

školstva a mládeže v rozsahu posudzovania a hodnotenia  aktivít  a   činností  

súvisiacich  s predškolskou a školskou výchovou a vzdelávaním  detí a mládeže 

a celoživotného vzdelávania a s mimoškolskou činnosťou  detí a mládeže 

všeobecne. 

- z r i a ď u j e   Komisiu  športu pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  a   

upravuje oblasť  pôsobenia  komisie   športu    v rozsahu posudzovania 

a hodnotenia  aktivít  a   činností  súvisiacich  s predškolskou a školskou športovou 

aktivitou  detí a mládeže, so športovou   aktivitou  ostatnej populácie,  

s  koordináciou  výkonnostnej a klubovej  formy  športu a športových aktivít. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 339/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

- v o l í    do  Komisie  školstva a mládeže pri Mestskom  zastupiteľstve v Kežmarku  

s účinnosťou  od  01.01.2016. 

Mgr. Andrej Zreľak  -  poslanec  

Mgr. Igor Vaverčák -  člen 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 340/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

- v o l í    do  Komisie  športu pri Mestskom  zastupiteľstve v Kežmarku s účinnosťou  

od  01.01.2016. 

      Mgr. Miroslava Müncnerová - predseda komisie 

      Mgr. Ondrej Jankura  -  poslanec 

      Mgr. Jana  Majorová – Garstková  - poslanec 

      Mgr. Ľuboslav Kovalský  - člen 

      Pavol Humeník - člen 

      Mgr. Radovan Novák - člen 

      Bc.Simona Točeková -členka 

      Mgr. Ľudmila  Bednárová - členka 

      Jozef Juhász - člen 

      Ing. Pavol Fejerčák  - zapisovateľ 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 341/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za členov Komisie regionálneho rozvoja, 

cestovného ruchu a propagácie mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku Mgr. 

Romana Porubäna a Mgr. Pavla Kulangu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 342/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

a/ odvoláva  z funkcie: 

- zapisovateľku komisie  regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie 

mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku pani Luciu Pisarčíkovú. 

 

b/ schvaľuje do funkcie: 

- zapisovateľku  komisie  regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie 

mesta pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku pani Veroniku Klukošovskú. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 343/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

- schvaľuje predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí  mestského zastupiteľstva 

na rok 2016 vrátane prijatých pozmeňujúcich návrhov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 344/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s trvaním procesu obstarávania 

a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie- „Zmeny a doplnky č. 2  Územného 

plánu mesta Kežmarok“  najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 345/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné vysporiadanie hospodárenia 

príspevkovej organizácie Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok za obdobie 

1.1. 2015 – 30.6. 2015: 



Prebytok hospodárenia 1.1. 2015 – 30.6. 2015:      15 686,66€ 

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu: 15 686,66€ 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 346/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 po úprave o sumu 114 740 €. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 347/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 309/2014 zo dňa 18.12.2014. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 348/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 355245 

eur na financovanie nasledovných kapitálových výdavkov roka 2016: 

 

Prvok 5.4.1 Rozširovanie VO 55 245 € 

Prvok 7.1.1 

Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest, z toho most 

na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) 150 000 € 

Prvok 10.4.9 Kúpalisko 150 000 € 

  SPOLU 355 245 € 

   

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 349/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2016 

podľa predloženého návrhu vrátane pozmeňujúceho návrhu. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 350/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok 

na roky 2017 - 2018 podľa predloženého návrhu.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 351/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 273/2015 zo dňa 5.11.2015. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 352/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2015 rozpočtovým opatrením č. 9/2015 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 353/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta 

Kežmarok schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 126/2009 zo dňa 27.8.2009. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 354/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovnépodrobnosti členenia 

schvaľovania rozpočtu a zmien rozpočtu: 

 

1) Záväzný charakter pri príjmoch majú ekonomická klasifikácia do úrovne 

podpoložiek a účelovo určené finančné prostriedky.  

2) Záväzný charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia na úrovni 

hlavných kategórií,  programový rozpočet do najnižšej úrovne a účelovo určené 

finančné prostriedky.  

3) Záväzný charakter pri príspevkových organizáciách mesta má príspevok na 

úrovni programového rozpočtu v členení podľa ekonomickej klasifikácie na 

úrovni hlavných kategórií a účelovo určené finančné prostriedky. 

4) Záväzný charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú celkové príjmy 

a pri výdavkoch ekonomická klasifikácia na úrovni hlavných kategórií, 

programový rozpočet do najnižšej úrovne a účelovo určené finančné prostriedky. 

5) Informatívny charakter pri príjmoch majú zdroj a akcia.  

6) Informatívny charakter pri výdavkoch majú ekonomická klasifikácia od úrovne 

kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne 

podtried  funkčnej klasifikácie, zdroj a akcia. 

7) Informatívny charakter pri príspevkových organizáciách mesta majú príjmy 

príspevkových organizácií okrem príspevku zriaďovateľa a pri výdavkoch 

ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, funkčná 

klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried  funkčnej klasifikácie a zdroj.  



8) Informatívny charakter pri rozpočtových organizáciách mesta majú príjmy 

rozpočtových organizácií za podmienky dodržania celkovej sumy príjmov a pri 

výdavkoch ekonomická klasifikácia od úrovne kategórií do úrovne podpoložiek, 

funkčná klasifikácia (COFOG) do úrovne podtried  funkčnej klasifikácie a zdroj. 

9) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a zmeny rozpočtu v členení, ktoré má 

záväzný charakter. 

10) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu a zmeny rozpočtu na návrh 

jednotlivých subjektov rozpočtového procesu a odsúhlasenia ekonomickým 

oddelením v členení, ktoré má informatívny charakter. 

11) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu príspevkových organizácií a schvaľuje 

rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na výšku príspevku na návrh 

príslušného riaditeľa príspevkovej organizácie. 

12) Primátor mesta schvaľuje rozpis rozpočtu rozpočtových organizácií a schvaľuje 

rozpočtové opatrenia, ktoré nemajú vplyv na celkovú výšku príjmov alebo celkovú 

výšku výdavkov na návrh príslušného riaditeľa rozpočtovej organizácie. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 355/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e odkúpenie pozemku KN-E 2341/4 o celkovej výmere 151m², druh pozemku 

orná pôda, k.ú. Kežmarok do majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku 

(každý v spoluvlastníckom podiele ½) Ing. Ľudovíta Havrana, bytom Záhradná 4, 059 21 

Svit,- a Alžbety Gašparovej, bytom Komenského 28, 060 01 Kežmarok, za cenu 7,- eur/m². 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 356/2015 

 

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  prevod  vlastníctva  nehnuteľného  

majetku  -  časti pozemku par.č. KN-E2423/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

o výmere 180 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Jany Hermanovej a manž. Stanislava bytom 

Záhradná 1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že  predmetný 

pozemok žiadatelia dlhodobo užívajú ako záhradku. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti parcely č. KN-E 2423/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“ 

o výmere 180 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 2624/48 druh pozemku 

trvalý trávnatý porast o výmere 180 m2,podľa geometrického plánu č. 18/2015  k.ú. 

Ľubica,  pre Janu Hermanovú a manž. Stanislava bytom Záhradná 1, Kežmarok za cenu 

5,-eur/m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 357/2015 

 

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  prevod  vlastníctva  nehnuteľného  

majetku  -  časti parciel KN-E 1093, KN-E 1090, KN-E 1091 - k.ú. Kežmarok do 

vlastníctva spoločnosti BARRIO ESTATE, s.r.o. Kupeckého 3, Bratislava je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu realizácie výstavby obchodného centra.  

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti parciel : z KN-E 1090 diel „2“ o výmere 19 m2 , z KN-E 1091 diel „7“ 

o výmere 21 m2 pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 670/123, zastavaná plocha 

o výmere 40 m2, z KN-E 1090 diel „3“ o výmere 58 m2, z KN-E 1091 diel „8“ o výmere 63 

m2 pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 670/44, ostatná plocha o výmere 121 



m2, z KN-E 1090 diel „4“ o výmere 353 m2, z KN-E 1091 diel „9“ o výmere 385 m2 

pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 668/46, orná pôda o výmere 738 m2, z KN-

E 1090 diel „5“ o výmere 18 m2, z KN-E 1091 diel „10“ o výmere 14 m2 pričlenených do 

novovytvorenej parcely KN-C 3125/14, zastavaná plocha o výmere 32 m2, z KN-E 1093 

diel „11“ o výmere 16 m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 3126/11, 

zastavaná plocha o výmere 16 m2 k.ú. Kežmarok podľa geometrického plánu č. 14280922-

039/2015 pre BARRIO ESTATE, s.r.o. Kupeckého 3, Bratislava ( IČO 36 866 229 ) za 

cenu 45,- eur/m2. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 358/2015 

 

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 

a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 

19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 

Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p. č. KN-C 2660/4, v 

areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p. č. KN-C 2660/1, katastrálne územie 

Kežmarok, v objekte č.s. 990 futbalového štadióna F2 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v 

areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p. č. KN-C 666,katastrálne územie Kežmarok, 

pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 

Kežmarok, IČO 42083478, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že ide 

o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-

časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta 

Kežmarok, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení 

 

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 

v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok,  

-     kancelária – miestnosť  č. 4 



- kancelária – miestnosť č. 16 

- kancelária – miestnosť č. 5 

- kancelária – miestnosť č. 20 

- kancelária – miestnosť č. 20/a 

- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14,  počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 15,počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok, 

 

2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860na pozemku p. č. KN-C 2660/4 a v areáli 

futbalového štadióna F1 na pozemku p. č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok  

- areál F1 s príslušenstvom v objekte č. s. 860 - počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

 

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli 

futbalového štadióna F2 na pozemku p .č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok  

-   kancelária -  miestnosť č. 1 

-    areál F 2 s príslušenstvom v objekte čs. 990 -počas tréningov a zápasov podľa 

 rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 

Kežmarok, IČO 42083478, na dobu určitú do 31.12.2016, za nájomné podľa platných 

Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 359/2015 

 

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 

a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 

19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 

Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p. č. KN-C 2660/4, v 

areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p. č. KN-C 2660/1, katastrálne územie 

Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v 



areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p. č. KN-C 666,katastrálne územie Kežmarok, 

pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 

Kežmarok, IČO 42231001, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide 

o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-

časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta 

Kežmarok 

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení 

 

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 

v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok, 

- malá telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť  č. 14 -počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

- veľká telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť  č. 15 - počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

        

2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 na pozemku p. č. KN-C 2660/4 a v areáli 

futbalového štadióna F1 na pozemku p. č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok,  

- kancelária   – miestnosť č.1 

- kancelária  – miestnosť č.2 

- kancelária  – miestnosť č.3 

- areál futbalového štadióna F1 na pozemku p. č. KN-C 2660/1,  s príslušenstvom 

v objekte čs. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom 

Kežmarok 

 

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli 

futbalového štadióna F2 na pozemku p. č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok,  

-    areál futbalového štadióna F2 na pozemku p. č. KN-C 665/2,  s príslušenstvom 

v objekte čs. 990 -počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom 

Kežmarok 

pre občianske združenie1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 

Kežmarok, IČO 42231001, na dobu určitú do 31.12.2016, za nájomné podľa platných 

Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 360/2015 

 

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 

a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 

19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a 

nádvoria, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Klub priateľov 

Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok,   IČO 37797476, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov a športových 

zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity, mládeže a dospelých 

v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok 

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej 

haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku 

parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Kežmarok a to: 

- kancelária – miestnosť č.2 

- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14 – počas tréningov podľa rozpisu 

vyhotoveného mestom Kežmarok 

pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 

37797476, na dobu určitú do 31.12.2016, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 361/2015 

 

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 

a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 

19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 



Kežmarok, pre Strednú odbornú školu Garbiarska 1, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 

37880012, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom 

nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje 

vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola momentálne nedisponuje 

vlastnou telocvičňou, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej 

haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku 

p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok  

- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 15 vždy v pondelok až štvrtok 

v čase od 9.30 do 14.00 hod.,  s výnimkou školských prázdnin,  

- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14 v piatok od 13.15 hod do 14.00 

hod., s výnimkou školských prázdnin, 

pre Strednú odbornú školu Garbiarska 1, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 37880012 

na dobu určitú do 31.05.2016, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 362/2015 

 

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 

a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 

19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 

Kežmarok a v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p. č. KN-C 2660/1pre Strednú 

umeleckú školu Slavkovská 19, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytových priestorov 

a športových zariadení pre nájomcu,  ktorý zabezpečuje vyučovanie povinnej telesnej 

výchovy pre žiakov školy, nakoľko škola nedisponuje vlastnou telocvičňou,  

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení 

 

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 

v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie  Kežmarok 



- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 15 - vždy v pondelok až piatok 

v čase od 7.30 do 9.00 hod., s výnimkou školských prázdnin, na dobu určitú do 

13.5.2016,  

 

2. v areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p. č. KN-C 2660/1 katastrálne územie 

Kežmarok 

- atletická dráha vždy v pondelok až piatok v čase od 7.30 do 9.00 hod., s výnimkou 

školských prázdnin, na dobu určitú  od 16.5.2016 do 17.6.2016  

pre Strednú umeleckú školu Slavkovská 19, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 36155667 

za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 363/2015 

 

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 

a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 

19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 

Kežmarok pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2,Kežmarok, 060 01 

Kežmarok, IČO 42088381, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že ide 

o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu, ktorý 

zabezpečuje vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy. Škola nedisponuje 

vlastnou telocvičňou. 

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení v objekte Mestskej športovej 

haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku 

p. č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok 

- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14 

podľa harmonogramu, s výnimkou školských prázdnin: 

 



Párny týždeň: 

Pondelok:  11,20 – 13,45 hod.     

Utorok: 7,50 - 9,25 hod.; 12,10 – 12,55 hod.    

Streda : 13,00 – 13,45hod.     

Štvrtok : 7,50 - 9,25 hod.; 10,30 – 12,05 hod.; 13,00 – 13,45hod.  

Piatok : 10,30 – 12,05 hod.; 12,10 – 12,55 hod.    

 

Nepárny týždeň: 

Pondelok:  11,20 – 12,05 hod.     

Utorok: 12,10 – 12,55 hod.     

Streda : 11,20 – 13,45 hod.     

Štvrtok : 7,50 – 8,35 hod.; 12,10 – 13,45 hod.   

Piatok : 10,30 – 12,05 hod.; 12,10 – 13,45 hod.    

pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2,Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO 

42088381, na dobu určitú do 30.06.2016, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 364/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku m e n í uznesenie  č. 281/2015 zo dňa 29.10.2015  tak, 

že slovné spojenie  „za nájomné vo výške 1,50 eur/hod.“  sa nahrádza znením: „za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta“. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 365/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že výpožička časti pozemkov KN-C 668/3 o výmere 1220m2, 668/57 

o výmere 65m2  KN-E 1125 o výmere 410m2, 2326/10 o výmere 110m2, k.ú. Kežmarok 

spolu o výmere 1805m2, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na predmetnom 

pozemku žiadateľ zriadi stavenisko a súvisiace činnosti pre 32bytový dom na pozemku 

KN-C 668/56, ktorého investorom je RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným 

Kežmarok, Slavkovská 812/28, 060 01 Kežmarok. 

s c h v a ľ u j e 

výpožičku časti pozemku parc. č. KN-C KN-C 668/3 o výmere 1220m2, 668/57 o výmere 

65m2KN-E 1125 o výmere 410m2, 2326/10 o výmere 110m2, k.ú. Kežmarok spolu o výmere 

1805m2 na zariadenie staveniska a súvisiace činnosti pre 32 bytový dom na pozemku KN-

C 668/56, RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok, Slavkovská 812/28, 060 

01 Kežmarok, IČO 31 671 152 do doby nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia stavby 32 bytového domu. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 366/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového 

bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou 

službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku, nájomcovi MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale 

bytom  Šarišské Michaľany, Požiarnická 195/10,  na dobu určitú  do 30.06.2016. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 367/2015 

 

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 Košická 2374/1 v Kežmarku 

Miroslavovi Remiášovi, trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, 

ktorá býva dlhodobo v podnájmoch a v súčasnosti čakajú druhé dieťa. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Miroslavovi Remiášovi, 

trvale bytom Obrancov mieru 1513/11, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 368/2015 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14 

Antonovi Macurákovi, 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. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Antonovi 

Macurákovi,  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 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 369/2015 

 

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. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane 

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. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 

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 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 370/2015 

 

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 Košická 2224/12  Michalovi 

Zatkovskému, trvale bytom Košická 2224/12, 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 Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Michalovi 

Zatkovskému,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 371/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 226/2015 zo dňa 10.09.2015 ( 

Tomáš Zelina s manž. Michalská 2, Kežmarok ). 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 372/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s c h v a ľ u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  odpredaj časti parciel: z KN-C 2131/1 diel „1“ o výmere 4 

m2 pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 2130/4, zastavaná plocha o výmere 38 

m2, z KN-C 2131/1 diel „2“ o výmere 9 m2, z KN-C 2142/1 diel „3“ o výmere 23 m2 

pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 2130/1, zastavaná plocha o výmere 419 m2 

,podľa geometrického plánu č.  15/2015,  k.ú. Kežmarok pre Tomáša Zelinu s manželkou 

Danou bytom Michalská 2, Kežmarok,  za cenu 10,95 eur/m2. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 15.12.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 373/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Aktualizáciu  PHSR mesta Kežmarok pre 

roky 2014-2020 s prílohou č. 1 - Stratégia adaptácie mesta Kežmarok  na zmenu klímy so 

zameraním na rast častosti intenzívnych zrážok.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 


