
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 42/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v kežmarku  zo 17. marca 2016  na  21. marca 2016.   

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých 

Mestským zastupiteľstvom k 07.03.2016, za kontrolované obdobie roka 2016 

a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2015.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje  termín a miesto  konania   Slávnostného 

zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kežmarku  na  11. mája  2016 v priestoroch kina  

Iskra  v Kežmarku.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  na svojom zasadnutí dňa 21. 03. 2016 prerokovalo 

„ Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2015“ a správu  berie na vedomie. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa § 15 ods. 2 písm. i) Štatútu mesta Kežmarok  deleguje p. 

Jána Holovu ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole     

A. Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dodatok č. 1  k Rokovaciemu poriadku 

komisií  Mestského zastupiteľstva  v Kežmarku   podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 48/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  berie na vedomie Správu o plnení Komunitného 

plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2015. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého návrhu. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 50/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

s c h v a ľ u j e  

náhradu za obmedzenie vlastníckych práv pri výstavbe a užívaní protipožiarnej nádrže 

v rámci stavby „Protipožiarna lesná cesta Trasa – rekonštrukcia a protipožiarna nádrž“  

v k.ú. Tatranská Lomnica,  na časti pozemku KN-E 6549/1 – geometrickým plánom č. 

2/2016 novovytvorených parcelách 6549/19 o výmere 209 m2 a KN-C 6549/20 o výmere 

400 m2, podľa § 35 zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch, v znení neskorších predpisov, vo výške 

0,- eur. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 51/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2016 rozpočtovým opatrením č. 2/2016 podľa predloženého návrhu. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 52/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2016  na 

financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.3 Zimný štadión 



–  na Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške 859 000 € a na financovanie 

kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.9 Kúpalisko – na 

rekonštrukciu kúpaliska vo výške 150 000 €. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2016 

 

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-C 177/2  o výmere 39 m2 , k.ú. Kežmarok do 

vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice,  je prípadom hodným 

osobitného zreteľa . 

Odôvodnenie :Na uvedenej parcele bude osadená kiosková trafostanica,  ktorá nahradí 

pôvodnú murovanú trafostanicu z dôvodu dostatočného zabezpečenia elektrickej energie 

pre obyvateľov mesta na  ul. Hradská cesta, ul. Garbiarska v Kežmarku. Pôvodná 

trafostanica sa nachádza v zátopovom území vodného toku Ľubický potok a v r. 2010 bola 

čiastočne zatopená. Vybudovaním novej trafostanice investor vyhovel požiadavke mesta 

na vykonanie protipovodňových opatrení. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti parcely č. KN-C 177/2, druh pozemku ostatná plocha  o výmere 39 m2 , k.ú. 

Kežmarok pre Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31, Košice IČO 36 599 361, 

za cenu 9,96 eur/m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e  

odkúpenie pozemku KN-C 181/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 87 m2 ,k.ú. 

Kežmarok,  do majetku mesta  od  Východoslovenskej distribučnej, a.s. Mlynská 31, 

Košice IČO 36 599 361, za cenu 9,96 eur/m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely  č. KN-C 177/2 - k.ú. Kežmarok   

v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku: 

Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou „Kežmarok úprava TS 

Hrad a optimalizácia zapojenia“  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e  

odkúpenie pozemku KN-C 659, zastavaná plocha o výmere 24 m2 , k.ú. Kežmarok,  do 

majetku mesta  od  Východoslovenskej distribučnej, a.s. Mlynská 31, Košice IČO 

36 599 361,   za cenu 9,96 eur/m2.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

zrušuje uznesenie č. 80/2010 zo dňa 18.2.2010 a č.200/2010 zo dňa 1.7.2010 

(Východoslovenská distribučná, a.s. Košice ) 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2016 

 

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 1728 o výmere 4 m2 , k.ú. Kežmarok do vlastníctva 



Východoslovenskej distribučnej, a.s.,  Mlynská 31, Košice,  je prípadom hodným 

osobitného zreteľa . 

Odôvodnenie : Ide o odpredaj pozemku pre kioskovú trafostanicu z dôvodu dostatočného 

zabezpečenia elektrickej energie pre  priemyselnú zónu a obyvateľov mesta  na ul. 

Slavkovská v Kežmarku. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj novovytvorenej parcely KN-C 1728/2 , druh pozemku zastavaná plocha 

o výmere 4m2 , v súlade s geometrickým plánom č. 355/2010, k.ú Kežmarok pre 

Východoslovenskú distribučnú, a.s. Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361  za cenu 9,96 

eur/m2.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 59/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel  č. KN-E 6729, KN-E 5286/2,KN-C 

1728, KN-C 1727, KN-C 1724/3 - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby 

podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská  

distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou „ Kežmarok , ul. Slavkovská- zriadenie 

trafostanice TS“  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacich  pozemkoch, tak, ako 

to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-E 6676  a časť parcely KN-C 

8806 (pôvodná KN-E 1873), k.ú. Kežmarok  z dôvodu osadenia podperných stĺpov 

a uloženia podzemného elektrického vedenia  v prospech vlastníka  stavby podzemného 

elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice 

v súvislosti so stavbou “Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“ s  povinnosťou povinného  

Mesta Kežmarok  : 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby VN prípojky, osadenia podperných stĺpov, ako aj dĺžkou podzemného elektrického 

vedenia na slúžiacich pozemkoch. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

r u š í  

uznesenie č. 133/2015 zo dňa 4.6.2015 - odpredaj časti pozemku v záhradkárskej osade 

Pradiareň (Martin Ďatko a Anna Ďatková). 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

r u š í  

uznesenie č. 136/2015 zo dňa 4.6.2015  - odpredaj časti pozemku v záhradkárskej osade 

Pradiareň  (Jozef Kovalčík a Mária Kovalčíková). 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku parc. č. KN-

C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „112“ o výmere 24 m2, 

pričleneného k parcele KN-C 3699/28 o celkovej výmere 385 m2, druh pozemku orná 

pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing. 

Brutovským, pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1, Kežmarok, je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Predmetnú časť pozemku, žiadateľ užíva ako záhradku. Dôvodom 

odkúpenia časti predmetného pozemku zo strany žiadateľa Matúša Jahásza - člena 

Slovenského záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, 060 01 Kežmarok v časti Pradiareň je 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku. Pozemok je čiastočne zastavaný. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc. č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „112“ o výmere 24 m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/28 druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 385 m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing. Brutovským pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1, 

Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 

3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „109“ o výmere 24 m2, pričleneného 

k parcele KN-C 3699/25 o celkovej výmere 374 m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. 

Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného  Ing. Brutovským, pre 

Janu Kušniráková a Petra Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok do bezpodielového 

spoluvlastníctva, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Predmetnú časť pozemku, žiadatelia užívajú ako záhradku. Dôvodom 

odkúpenia časti predmetného pozemku zo strany žiadateľov - členov Slovenského 

záhradkárskeho zväzu ZO 35-37, 060 01 Kežmarok v časti Pradiareň,  je 

majetkovoprávne usporiadanie pozemku. Pozemok je čiastočne zastavaný. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc. č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria, diel „109“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/25 druh 

pozemku orná pôda o celkovej výmere 374 m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického 

plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing. Brutovským pre Janu Kušniráková a manžela Petra 

Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

zrušuje uznesenie č. 309/2015 zo dňa 29.10.2015 ( TOREAL s.r.o. Kežmarok ) ) 

 

  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2016 

 

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 z parcely č. KN-E 2333/2 „diel 1“ 

o výmere 8 m2, z parcely č. KN-E 3578/11 diel „2“o výmere 49m2 pričlenených do 

novovytvorenej parcely č. KN-C 3578/13,  druh pozemku zastavaná  plocha o celkovej 

výmere 57 m2   a z parcely č. KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2 pričleneného do 

novovytvorenej parcely č.KN-C 6833/21, druh pozemku zastavaná plocha o celkovej 

výmere  14 m2, k.ú. Kežmarok  spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok IČO 

36473197 je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na predmetných pozemkoch 

je plánovaná výstavba  prístupovej komunikácie  pre zabezpečenie prístupu a príjazdu 

do Priemyselnej zóny Pradiareň II a na parkovisko vybudované spoločnosťou TOREAL. 

Po vybudovaní   prístupovej komunikácie bude táto odovzdaná bezplatným prevodom do 

vlastníctva mesta Kežmarok a stane sa súčasťou miestnych komunikácií mesta 

Kežmarok. 

s c h v a ľ u j e  

výpožičku časti pozemku  z parcely č. KN-E 2333/2 „diel 1“ o výmere 8 m2 a časti  

pozemku z parcely č.KN-E 3578/11 diel „2“o výmere 49m2 pričlenených do 

novovytvorenej parcely č. KN-C 3578/13,  druh pozemku zastavaná  plocha o celkovej 

výmere 57 m2   a časť  pozemku z parcely č.KN-C 6833/4 diel „4“ o výmere 14 m2 

pričleneného do novovytvorenej parcely č.KN-C 6833/21, druh pozemku zastavaná 

plocha o celkovej výmere  14 m2, k.ú. Kežmarok  spoločnosti TOREAL, s.r.o., Pradiareň 

40, Kežmarok IČO 36473197 za účelom výstavby časti komunikácie medzi železničným 

priecestím a parkoviskom, do 30.06.2017. Po vybudovaní   prístupovej komunikácie bude 

táto odovzdaná bezplatným prevodom do vlastníctva mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

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  prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod traťou 



v Kežmarku, k.ú. Kežmarok  o výmere 178 m2, pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod 

traťou s. č. 962/8, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že 

nájomcami záhrad pri bytovom dome Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom 

dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľku, ktorá sa stala vlastníčkou bytu po 

predchádzajúcej vlastníčke bytu v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku , ktorá bola 

nájomcom uvedenej časti pozemku, a užívala ju  ako záhradku 

s ch v a ľ u j e 

prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, o výmere 178 m2, k.ú. Kežmarok - časť 3, 

na ul. Pod traťou  v Kežmarku  pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod traťou s. č. 962/8, 

Kežmarok na dobu jedného roka za cenu  0,17 eur/m2/rok . 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

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 prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod traťou  

v Kežmarku k.ú. Kežmarok o výmere 147 m2, pre  Bc. Michala Kriška,  trvale bytom Pri 

zástavke 942/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že 

nájomcami záhrad pri bytovom dome  Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom 

dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľa, ktorý sa stal  vlastníkom bytu po 

zomrelej vlastníčke bytu v bytovom dome Pod traťou 8 v Kežmarku a ktorá bola aj 

nájomcom uvedenej časti pozemku, ktorú  užívala  ako záhradku 

s ch v a ľ u j e 

prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, o výmere 147 m2, k.ú. Kežmarok - časť 3 

na ul. Pod traťou v Kežmarku  pre Michala Kriška, trvale bytom Pri zástavke 942/3, 

Kežmarok na dobu jedného roka,  za cenu  0,17 eur/m2/rok . 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

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  prenájom pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha, 

o výmere 119 m2, k.ú. Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku  pre 

Gabrielu Kredatusovú,  trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku pozostalej manželke, ktorého 

nájomcom bol jej nebohý manžel  Uvedený  pozemok, užívajú  vlastníci bytov  v bytovom 

dome  Pradiareň 767/28  Kežmarok ako záhradku, každý v podiele ¼  k celku. 

s ch v a ľ u j e 

prenájom pozemku p.č.KN-C 3583/7 zastavaná plocha, o výmere 119 m², k.ú. Kežmarok, 

na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre Gabrielu Kredatusovú,  trvale 

bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,113 €/m²/rok . 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

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  prenájom pozemku p.č. KN-C 3583/7 zastavaná plocha, 

o výmere 119 m², k.ú. Kežmarok, na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku  pre 

Gizelu Sýkorovú,  trvale bytom Pradiareň 767/28, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom pozemku pozostalej manželke, ktorého 

nájomcom bol jej nebohý manžel  Uvedený  pozemok, užívajú  vlastníci bytov bytovom 

dome  Pradiareň 767/28  Kežmarok ako záhradku, každý v podiele ¼  k celku. 

s ch v a ľ u j e 



prenájom  pozemku p.č.KN-C 3583/7 zastavaná plocha, o výmere 119 m², k.ú. Kežmarok, 

na ul. Pradiareň v Kežmarku v podiele ¼ k celku pre Gizelu Sýkorovú,  trvale bytom 

Pradiareň 767/28, Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 0,113 €/m²/rok . 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že  prenájom  nebytových  priestorov  č. 4.09 ambulancia a č. 4.10 

ambulancia spolu o výmere 37,34m2 a spoločné priestory o výmere 26,46m2 v objekte na 

ul. Dr. Daniela Fischera č.7 v Kežmarku je prípadom hodným osobitného zreteľa, 

z dôvodu aby bola zabezpečená kontinuita  pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre 

občanov mesta . Ide o zmenu právnej formy podnikania doterajšieho nájomcu z fyzickej 

osoby na právnickú osobu, ktorej jediným zakladateľom a spoločníkom je doterajší 

nájomca, žiadateľka MUDr. Iveta Šoltýsová, trvale bytom Popradská 1195/70, 059 01 

Spišská Belá – Strážky.  

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytových priestorov  č. 4.09 ambulancia a č. 4.10 ambulancia spolu o výmere 

37.34m2 a spoločné priestory o výmere 26,46m2 v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera č.7 

v Kežmarku, pre spoločnosť MUDr. Iveta Šoltýsová, s.r.o., so sídlom Popradská 1195/70, 

059 01 Spišská Belá – Strážky, IČO 50 071 891  na dobu neurčitú, za cenu v zmysle Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok a jeho dodatkov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

rozhoduje 

v zmysle ustanovenia § 9a 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 

v Kežmarku Zuzane Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 

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

nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v mestskom nájomnom jednoizbovom podkrovnom 

byte č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, ktorý je pre nich už nepostačujúci. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane 

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

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2016 

 

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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

v Kežmarku Marcele Garaiovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, ide o žiadateľku – invalidnú dôchodkyňu, bývajúcu 

v podnájmoch, ktorá sa nachádza v zložitej rodinnej situácii  a nie je v jej  možnostiach 

riešiť bytovú situáciu inak. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Marcele Garaiovej, 

trvale bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 74/2016 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14 Valérii 

Gáborovej s manželom Františkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

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

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii 

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

dobu jedného roka. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2016 

 

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, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi Bodymu 

s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok je prípadom  

hodným osobitného zreteľa z dôvodu ich zdravotného postihnutia a zároveň z dôvodu, že 

nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu 

s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok na dobu jedného 

roka. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 21.03.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 1963/6, k.ú. Ľubica v prospech 

vlastníka stavby vodovodných prípojok, kanalizačných prípojok a STL prípojok plynu na 

slúžiacom pozemku Ing. Rastislava Džadoňa, Ľubická cesta 22, Kežmarok  v súvislosti 

s IBV na ul. K. Kuzmányho  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok: 

- trpieť umiestnenie podzemných  rozvodov  vodovodných prípojok, kanalizačných  

   prípojok , STL prípojok  plynu a ich príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak, 

   ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena 

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

potrubia. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po 

ukončení stavby a to dĺžkou prípojok na slúžiacom pozemku. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                primátor mesta 


