
Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 26.07.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 179/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

v o l í  do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu  Janu  Majorovú   

p. poslanca  Jozefa Matiu 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslankyňu Eleonóru Levickú   za predsedu  komisie 

 p. poslanca  Vladimíra Škáru  za člena  komisie 

 p. poslankyňu  Veroniku Havírovú  za  člena komisie 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú  

 p. poslanca  Ladislava Jendrejčáka   

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Moniku Jesenskú 
 

 

 
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

        primátor mesta    

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 26.07.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 180/2016 

 

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. Návrh na schválenie  partnerskej zmluvy, spolufinancovania  a predloženia  žiadosti  na projekt 

v rámci programu cezhraničnej spolupráce  Interreg V – A Poľsko – Slovensko 

4. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016 

5. Návrh na zriadenie vecného bremena pre spoločnosť INGOSING DV, s. r. o.  

6. Záver 

 
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

        primátor mesta   



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 26.07.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 181/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

schvaľuje  

a) Partnerskú zmluvu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 

Slovensko 2014-2020 uzatvorenú medzi Mestom Limanowa a Mestom Kežmarok za 

účelom realizácie projektu v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj 

prírodného a kulturného dedičstva cezhraničného územia“, 

b) spolufinancovanie projektu vo výške max. 15 % z celkových oprávnených nákladov,  

c) predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt v rámci prvej 

prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kulturného dedičstva 

cezhraničného územia“. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

               primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 26.07.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 182/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2016 rozpočtovým opatrením č. 6/2016 podľa predloženého návrhu. 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 26.07.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 183/2016 

 

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

financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 12.3 - Detské 

ihriská – na realizáciu Multifunkčného ihriska JUH - Kežmarok vo výške 25 000 € a na 



financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového rozpočtu 12.4 -  

Drobná oddychová architektúra mesta – na Rozhľadňu nad Kežmarkom vo výške 10 000 

€. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

               primátor mesta  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 26.07.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 184/2016 

 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

a) zriadenie vecného bremena in rem na časti parciel KN-C 6836/9 , KN-C 6836/25 , KN-

C 6839/5 a KN-C 6684/6   k.ú. Kežmarok  v prospech INGOSING DV, s.r.o. ako budúceho 

vlastníka oprávnenej nehnuteľnosti  KN-C 6836/10 k.ú. Kežmarok v súvislosti 

s výstavbou   VN prípojky, vodovodnej a plynovej prípojky, prípojky dažďovej 

a splaškovej kanalizácie, prípojky optického kábla  pre výrobnú halu a administratívnu 

budovu na slúžiacich pozemkoch s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- strpieť vybudovanie a užívanie stavby inžinierskych sietí výstavbou   VN prípojky, 

vodovodnej a plynovej prípojky, prípojky dažďovej a splaškovej kanalizácie, 

prípojky optického kábla pod a nad zaťaženou nehnuteľnosťou ako aj právo 

vstupu na zaťaženú nehnuteľnosť za účelom prevádzky, údržby, výmeny, zmien 

a opráv predmetných inžinierskych sietí a ich príslušenstva, 

tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena.  

 

b) zriadenie vecného bremena in rem na časť parcely  KN-C 6836/9   k.ú. Kežmarok    

v prospech INGOSING DV, s.r.o. ako budúceho vlastníka oprávnenej nehnuteľnosti  KN-

C 6836/10, k.ú. Kežmarok v súvislosti s výstavbou vjazdu a chodníka k výrobnej hale 

a administratívnej budove na slúžiacom pozemku s  povinnosťou povinného  Mesta 

Kežmarok  : 

- strpieť právo prechodu peši a prejazdu motorovým vozidlom cez zaťaženú 

nehnuteľnosť,  

podľa geometrického plánu č.74/2016, ktorý vypracoval Ing. Ján Maniak - GEODET.  

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude za cenu stanovenú  znaleckým 

posudkom 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s ú h l a s í  

s uzatvorením  zmluvy o zriadení vecného bremena in rem spočívajúce v povinnosti 

strpieť vybudovanie a  užívanie stavby inžinierskych sietí - prípojka optického kábla pod 

a nad zaťaženou nehnuteľnosťou - novovytvorená parcela č. CKN 6887/11, ako i právo 



vstupu na zaťaženú  nehnuteľnosť za účelom prevádzky, údržby, výmeny, zmien a opráv 

predmetných inžinierskych sietí a ich príslušenstva, a to v prospech INGOSING DV, s.r.o. 

ako budúceho vlastníka oprávnenej nehnuteľnosti (parc.č. CKN 6836/10). 

 
 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák                                       

               primátor mesta  


