
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 309/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í   do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu  Martu Sabolovú  za  člena komisie 

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú  za člena komisie 

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca Andreja Zreľaka  za  predsedu  komisie 

 p. poslanca  Jána Hencela  za  člena  komisie 

 p. poslanca  Matúša Poláka  za  člena komisie 

 

b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

 p. poslankyňu  Janu Majorovú Garstkovú 

 p. poslanca  Vladimíra Škáru 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Moniku Jesenskú 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta    

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 310/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e      program rokovania  mestského zastupiteľstva    v Kežmarku   takto: 
 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

4. Návrh VZN mesta Kežmarok  č.  .../2016 , ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č.3/2016 

o poskytovaní  dotácií z vlastných príjmov. 

5. Návrh na Dodatok č. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 



6. Návrh na  zmenu zakladateľskej listiny  obchodnej  spoločnosti  Technické  služby, 

s.r.o. Kežmarok 

7. Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016 

8. Zmena  termínu  Mestského zastupiteľstva  z 15.12. 2016  na 14.12.2016. 

9. Kalendárny plán zasadnutí MsZ  na rok 2017 

10. Zmeny  v komisiách Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

11. Ukončenie likvidácie organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok 

„v likvidácii“ 

12. Návrh na prenájom športovísk  v ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok  pre 

Centrum voľného času Kežmarok, 

13. Návrh na nájom bytu č. 31, Weilburská 2550/13 

14. Návrh na opakovaný nájom bytov –       Gen. Štefánika 1049/14 

     -         Lanškrounská 2527/1 

15. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21 

16. Návrh na zriadenie vecného bremena G Systems Spiš s.r.o. Klčov 

17. Prerokovanie návrhu zmeny nájomnej zmluvy a štatútu Nemocnice Dr. Alexandra     

       n.o. Kežmarok  

18. Návrh na schválenie Dodatku č. 1, Zmeny štatútu neziskovej organizácie Dr.    

      Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., odvolanie a zvolenie členov správnej rady  

19. Schválenie členov dozornej rady Spravbythermu, s. r. o.  

20. Rôzne 

20A.Vyšehrádsky fond, projekt „V4 Rezbárske sympózium“ 

21. Interpelácie. 

22. Záver 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta    

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 311/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  21.10.2016,  za 

kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta   

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 312/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 

s a    u z n i e s l o   

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 313/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s ch v a ľ u j e  

Dodatok č. 5  k  Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok podľa 

predloženého návrhu 
 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta   

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 314/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 

s c h v a ľ u j e  

zmenu Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok 

zo dňa 16. 10. 1995 v znení neskorších dodatkov nasledovne: 

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

Kežmarok znie: 

V/ Predmet činnosti spoločnosti je: 



a) výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a 

verejných  priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného 

dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií, 

b) správa a údržba verejného osvetlenia, 

c) správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích 

verejných plôch, lepenie plagátov, 

d) správa, údržba a výstavba verejnej zelene, 

e) mechanizované a ručné čistenie miestnych a štátnych komunikácií a verejných 

priestranstiev, 

f) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo 

iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

g) uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 

h) práce mechanizované v poľnohospodárstve, 

i) správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb, 

j) pohrebné služby vrátane prepravy  zosnulých, 

k) kamenárske práce, 

l) podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi nie nebezpečnými, 

m) podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, 

n) sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností, 

o) oprava vyhradených technických zariadení elektrických, 

p) montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení, 

q) vedenie účtovníctva, 

r) prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme 

poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne 

odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, 

s) poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá. 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta   

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 315/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2016 rozpočtovým opatrením č. 9/2016 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

        

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta   



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 316/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu  zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Kežmarku  z  15. decembra 2016  na  14. decembra 2016 so začiatkom o 

10.00 hod.  

 

 

 

  

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 317/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku     

 

- s  c h v a ľ u j e   predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí  mestského 

zastupiteľstva na rok 2017 takto: 

 

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2017 

09.  február 2017 - štvrtok 

09. marec 2017 –  - štvrtok  

06.  apríl 2017  - štvrtok 

22.  jún 2017   - štvrtok  

14.  september 2017  - štvrtok 

12. októbra 2017  – štvrtok  

16.  november 2017  - štvrtok   

14.  december 2017  - štvrtok 

 

so začiatkom o 14.00 hod.  

 

 

 

  

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 318/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie  vzdanie sa funkcie  člena  

a predsedu komisie zamestnanosti  a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  Mgr.  Ladislava Jendrejčáka. 

 

 

 

  

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 319/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta   v o l  í   za  predsedu  

komisie zamestnanosti  a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  Ing. Matúša Poláka. 

 

 

 

  

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 320/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so štatútom mesta   v o l  í   za  člena  komisie 

zamestnanosti  a podnikateľskej činnosti pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku p. 

Vladimíra Škáru a p. Martina Nogu.  

 

 

 

 

  

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 321/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje likvidátorovi podniku Tatranský podnik 

MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ Ing. Miroslavovi Karpišovi odmenu 

likvidátora vo výške 4 354,09 eur. 

 

 

 

  

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 322/2016 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku 

organizácie Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“ k dátumu 

ukončenia likvidácie k 30. 09. 2016 s účtovným výsledkom hospodárenia  vo výške 

4 978,55 eur a zostatkom finančného majetku vo výške 60 526,76 eur. 

 

 

 

  

        

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 323/2016 

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Konečnú správu likvidátora podniku o 

priebehu likvidácie podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v 

likvidácii“. 

 

 

 

  

        

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 324/2016 

 

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné rozdelenie likvidačného 

zostatku podniku Tatranský podnik MP štátny podnik Kežmarok „v likvidácii“: 
60 526,76 €

533,37 €

4 354,09 €

1 362,08 €

100,00 €

54 177,22 €
* nepoužitý zostatok bude prevedený na zakladateľa Mesto Kežmarok

Rozdelenie likvidačného zostatku podniku:

Prevod na zakladateľa Mesto Kežmarok

Daň z príjmov právnických osôb

Odmena likvidátora

Odvody z odmeny likvidátora za podnik ako zamestnávateľa

Výdavky súvisiace s výmazom podniku z obchodného registra*

 
 

 

 

  

        

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 325/2016 

 

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 Základnej školy Dr.Daniela Fischera 2, Kežmarok, pre Centrum 

voľného času Kežmarok, Gen.Štefánika 47, Kežmarok, IČO 37938096 – rozpočtovú 

organizáciu mesta Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 

o prenájom nebytových priestorov a športových zariadení pre nájomcu,  ktorý 

zabezpečuje pravidelné záujmové činnosti pre deti a mládež Centra voľného času a na ich 

vakonávanie nemá vhodné priestory,  

 

s ch v a ľ u j e  

prenájom nebytových priestorov a športových zariadení  

v objekte Základnej školy Dr.D.Fischera 2, Kežmarok 

 

- veľká telocvičňa s použitím spŕch : 

pondelok a streda v čase od 14.30 do 17.00 hod.   (5hod/týždeň),  

 

- malá telocvičňa s použitím spŕch:  

pondelok a štvrtok od 15.30 do 17.30 hod. (4hod/týždeň) 

utorok   od 16.00 do 18.00 hod. (2hod/týždeň) 

piatok   od 16.00 do 18.00 hod. (2hod/týždeň) 



- hokejbalové ihrisko bez príslušenstva: 

pondelok od 15.00 do 17.00 hod. (2hod./týždeň) 

utorok  od 16.30 do 17.30 hod. (1hod./týždeň) 

štvrtok od 15.00 do 18.00 hod. (3hod./týždeň) 

piatok  od 15.00 do 18.00 hod. (3hod./týždeň) 

 

pre Centrum voľného času v Kežmarku, Gen.Štefánika 47, 060 01 Kežmarok, IČO 

37938096,  za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, 

na dobu určitú do 30.06.2017. 

 

 

 

 

  

        

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 326/2016 

 

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. 31 v bytovom dome Weilburská  2550/13 

v Kežmarku Ing. Jaroslavovi Bonkovi, trvale bytom Novomeského 3394/15, 058 01 

Poprad je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o ide o žiadateľa, ktorý 

býva v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu. 

Dlhodobo pracuje v meste Kežmarok. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 31 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok Ing. Jaroslavovi 

Bonkovi, trvale bytom Novomeského 3394/15, 058 01 Poprad, na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

  

        

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 

 
 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 327/2016 

 

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 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 

                 primátor mesta  

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 328/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 329/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 330/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 331/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 332/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 333/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 334/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 335/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 336/2016 

 

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. 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 

                 primátor mesta  

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 337/2016 

 

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 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 

                 primátor mesta  

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 338/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-E 508 k.ú. Kežmarok v prospech 

vlastníka stavby vodovodnej prípojky na slúžiacom pozemku :  G Systems Spiš s.r.o., 

Klčov 148 ( IČO 45 461 961 )  v súvislosti s napojením objektu s.č. 2498  s  povinnosťou 

povinného  Mesta Kežmarok  : 

- trpieť umiestnenie  vodovodnej prípojky 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  vodovodnej prípojky a jeho ochranným pásmom  na slúžiacom 

pozemku.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky vedenia. 

 

 

        

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 

 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 339/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Návrh zmluvy o nájme medzi 

mestom Kežmarok a Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. a návrh 

Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

predložené poslancom MsZ v Kežmarku Mgr. Bc. Jozefom Matiom.  

 

        

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta  

 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 340/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dodatok č. 1 k Zakladacej listine 

o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Nemocnice 

Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  zo dňa 27.02. 2004 v tomto znení: 

 
Dodatok č.1 

k  Zakladacej listine o založení neziskovej organizácie poskytujúcej  všeobecne prospešné 

služby Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02.2004 

 

Mesto Kežmarok ako jediný zakladateľ vydáva tento Dodatok č. 1 k  Zakladacej listine 

o založení neziskovej organizácie poskytujúcej  všeobecne prospešné služby Nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02.2004 

I. 

Zakladacia listina o založení neziskovej organizácie poskytujúcej  všeobecne prospešné služby 

Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. sa mení a dopĺňa takto: 

V článku 11 odsek 1 znie: 

 

„/1/ Podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie 

upravuje štatút schválený Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. Štatút je možné meniť iba 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na návrh primátora mesta Kežmarok, 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku alebo správnej rady. Počet členov správnej rady 

volených za mesto Kežmarok  musí dosahovať 2/3 z celkového počtu jej členov.“ 

 

 



II. 

Dodatok č. 1 k  Zakladacej listine o založení neziskovej organizácie poskytujúcej  všeobecne 

prospešné služby Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02.2004 bol 

schválený Uznesením č. 340/2016 zo zasadania Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok 

konaného dňa 03.11.2016 

 

V Kežmarku dňa 03.11.2016 

         

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                primátor mesta 

    

 

 

     

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

             primátor mesta 

 

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 341/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Zmenu Štatútu neziskovej organizácie 

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. zo dňa 27.02.2004 v tomto znení: 

 

1. V článku 6 bod 3 znie: 

 

/3/ Správna rada má šesť členov. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je 

spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ 

v zakladacej listine. Voľbu a odvolávanie členov správnej rady vykonáva Mestské zastupiteľstvo 

v Kežmarku. Návrh na voľbu štyroch členov správnej rady predkladá primátor mesta Kežmarok 

a poslanci Mestského zastupiteľstva  v Kežmarku. Návrh na voľbu dvoch členov správnej rady 

predkladá Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Dĺžka funkčného obdobia členov 

správnej rady je štyri roky, ak nie je ďalej ustanovené inak. 

 

2. V článku 8 bod 5 znie: 

 

/5/ Dozorná rada má troch členov. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je 

spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Prvých členov dozornej rady vymenúva zakladateľ 

v zakladacej listine. Členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada a to 2/3 väčšinou všetkých 

členov SR. Z uvedeného celkového počtu členov dozornej rady sú dvaja členovia zástupcami 

Mesta Kežmarok a  jeden člen zástupcom Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku.  

Návrh na voľbu dvoch členov dozornej rady predkladá primátor mesta Kežmarok a poslanci 

Mestského zastupiteľstva  v Kežmarku a návrh na voľbu jedného člena predkladá  Nemocnica Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku.  Dĺžka funkčného obdobia členov dozornej rady je 4 roky, 



ak nie je v tomto štatúte ďalej ustanovené inak. V prípade skončenia politického mandátu člena 

dozornej rady môže tohto člena odvolať Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. 

 

 

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 342/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku odvoláva  členov správnej rady Nemocnice Dr. 

Alexandra v Kežmarku n.o. 

 

Ing. Tomáš Tvarůžek, MBA, predseda správnej rady 

Mgr. Eva Žáková, člen správnej rady 

MUDr. Adam Hochel, MPH, PhD., člen správnej rady 

 

 

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 343/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí za členov správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra n.o. v Kežmarku 

 

p. Ladislav Jendrejčák 

p. Jozef Matia. 

 

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 
 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 344/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie člena Dozornej rady 

spoločnosti Spravbytherm, s. r. o. 

1. Rastislava Tótha, Košická 1797/4, Kežmarok 

2. Mgr. Miroslavu Müncnerovú, Ľubická cesta 28, Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 03.11.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 345/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

schvaľuje 

 

a) List o zámere v rámci podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z Vyšehrádskeho fondu medzi Mestom Nowy Targ a Mestom Kežmarok ohľadom 

uskutočnenia projektu „V4 Rezbárske sympózium“,  

 

b) List o zámere v rámci podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z Vyšehrádskeho fondu medzi Mestom Hajdúszoboszló a Mestom Kežmarok ohľadom 

uskutočnenia projektu „V4 Rezbárske sympózium“,  

 

c) List o zámere v rámci podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 

z Vyšehrádskeho fondu medzi Mestom Lanškroun a Mestom Kežmarok ohľadom 

uskutočnenia projektu „V4 Rezbárske sympózium“, 

 

d) spolufinancovania projektu vo výške min. 20 % z celkových oprávnených nákladov,  

 

e) podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Vyšehrádskeho fondu na 

projekt „V4 Rezbárske sympózium“. 
 

 

 

 

        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 



 

 

 

 


