
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu plnenia uznesení prijatých 

Mestským zastupiteľstvom k 31.01.2016, za kontrolované obdobie roka 2016 

a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2015.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

       primátor mesta  

    

  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Súhrnnú správu o vykonaných 

kontrolách za rok 2015. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

    

  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje Štatút Mestskej polície Kežmarok podľa 

predloženého návrhu. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2016 

 

a) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa   funkcie člena  

Dozornej Rady  spoločnosti  Kežmarok Invest, s.r.o. : 

Ing. Evy KELBELOVEJ, nar. ............., rodné číslo..............., trvale bytom ul. 

S.Tomášika 2400/5, 060 01Kežmarok 
 

b) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa   funkcie konateľa 

spoločnosti  Kežmarok Invest, s.r.o. : 

Ing. Miroslava KARPIŠA , nar. ............., rodné číslo................., trvale bytom ul. 

Tatranská 553/46,  05952 Huncovce 
 

c) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie konateľa spoločnosti  

Kežmarok Invest, s.r.o. : 

Ing. Eva KELBELOVÚ, nar. ............., rodné číslo..............., trvale bytom ul. 

S.Tomášika 2400/5, 060 01Kežmarok 

 

d) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie člena dozornej rady 

Kežmarok Invest, s.r.o. : 

Mgr. Miroslavu Müncnerovú, nar. ..................., rodné číslo....................., trvale 

bytom Ľubická cesta, 1090/28, 060 01 Kežmarok 
 

  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vzdanie sa   funkcie člena  Dozornej 

Rady  spoločnosti  Spravbytherm, s.r.o. : 

Ing. Miroslava KARPIŠA , nar. ............., rodné číslo................., trvale bytom 

Tatranská 553/46,  05952 Huncovce 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje do funkcie člena dozornej rady 

Spravbytherm, s.r.o. : 

Mgr. Janu Majorovú Garstkovú, nar. .................., rodné číslo.................., trvale 

bytom Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok  

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o kontrole  NKÚ  

a o prijatých opatreniach  na odstránenie  nedostatkov. 

 

  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2016 

 

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

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

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

Veroniku Havírovú ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej 

škole, Petržalská 21, Kežmarok.  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2016 podľa VZN č. 1/2010 podľa priloženého návrhu. 

 

 

  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

u d e ľ u j e   Čestné občianstvo mesta Kežmarok Profesorovi Mikulášovi Jelínekovi pri 

príležitosti 90. výročia jeho narodenia za reprezentáciu a šírenie dobrého mena svojho 

rodného mesta na Slovensku aj v zahraničí. 

 

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku     

u d e ľ u j e   Cenu mesta Kežmarok: 

a) Jurajovi Švedlárovi za kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu na Slovensku a v 

zahraničí, za celoživotnú záslužnú prácu v oblasti kultúrneho rozvoja mesta pri 

príležitosti 40.výročia založenia Detského folklórneho súboru Maguráčik a pri dosiahnutí 

jeho životného jubilea 60 rokov. 

b) Detskému folklórnemu súboru Maguráčik za kultúrny rozvoj mesta Kežmarok, jeho 

propagáciu na Slovensku a v zahraničí pri príležitosti 40.výročia od jeho založenia. 



c) Antonovi Vojtičkovi za reprezentovanie a šírenie dobrého mena nášho mesta doma a 

v zahraničí. 

d) Jánovi Richtarčíkovi za jeho prácu s mládežou mesta Kežmarok, a taktiež za 

zviditeľnenie nášho mesta úspechmi jeho zverencov v rámci Československej a neskôr 

Slovenskej republiky. 

e) PhDr. Viere Štupákovej za to, že sa významným spôsobom pričinila o šírenie dobrého 

mena mesta Kežmarok a jeho propagáciu doma i v zahraničí. 

f) Gertrúde Scholtzovej – Legutkej za významné výsledky v tanečnom športe, za kultúrny 

rozvoj mesta Kežmarok a jeho propagáciu doma a v zahraničí. 

g) Ing. Ladislavovi Kieferovi in memoriam za významné výsledky vo vedeckej, technickej 

a publicistickej činnosti. 

h) Mgr. Ľudmile Bednárovej za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena nášho 

mesta doma a v zahraničí. 

 

  

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2016 rozpočtovým opatrením č. 1/2016 podľa predloženého návrhu. 

 

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2016 

 

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

financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.3 Zimný štadión 

vo výške 80000 eur. 

 

 

  

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 320/2014 z 18.12.2014 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na 

kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, 

ul. Weilburská 9,11,13 a technickej infraštruktúry predstavujúcej povrchové úpravy 

miestnej komunikácie a spevnených plôch medzi budúcim kupujúcim - Mesto Kežmarok 

a budúcim predávajúcim - Rondo s.r.o., Slavkovská 28, Kežmarok za týchto podmienok: 

Počet bytov : 32 

Celková podlahová plocha bytov : 1 820,60 m2 

Priemerná podlahová plocha bytu : 56,89 m2 

Budúca kúpna cena bytov :  1 556 600,- Eur vrátane DPH 

Budúca kúpna cena povrchových úprav miestnej komunikácie a spevnených plôch: 

50 000,- Eur vrátane DPH. 

 

 

  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na 

kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, 

ul. Weilburská 9,11,13 a súvisiacej technickej vybavenosti k tomuto bytovému domu 

v zložení :  

SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková 

SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová 

SO 04 – Vodovodná prípojka 

SO 05 – Plynofikácia 

SO 06 – Komunikácie a terénne úpravy 

SO 07 – Kábelové rozvody NN 

SO 08 – Telekomunikačné rozvody 

SO 09 – Verejné osvetlenie  

medzi budúcim kupujúcim - Mesto Kežmarok a budúcim predávajúcim - Rondo s.r.o., 

Slavkovská 28, Kežmarok, IČO 31671152, za týchto podmienok : 

Počet bytov : 32 

Celková podlahová plocha bytov : 1 820,60 m2 

Priemerná podlahová plocha bytu : 56,89 m2 



Budúca kúpna cena 32 nájomných bytov v 32 b.j. bytovom dome :  1 556 600,- Eur vrátane 

DPH. 

Budúca kúpna cena technickej vybavenosti : 50 000,- Eur vrátane DPH. 

 

 

  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.271/2013 z 12.12.2013 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na 

kúpu pozemku zastavaného obecnými nájomnými bytmi v 32 BJ Bytovom dome na 

sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok – p.č.KN-C 668/56 – ostatné 

plochy o výmere 540 m2, medzi budúcim kupujúcim – Mesto Kežmarok a budúcim 

predávajúcim – Rondo s.r.o., Slavkovská 28, 060 01 Kežmarok za kúpnu cenu 33 Eur/m2. 

  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na 

kúpu pozemku zastavaného obecnými nájomnými bytmi v 32 BJ Bytovom dome na 

sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13, Kežmarok – p.č.KN-C 668/56 – ostatné 

plochy o výmere 540 m2, medzi budúcim kupujúcim – Mesto Kežmarok a budúcim 

predávajúcim – Rondo s.r.o., Slavkovská 28, 060 01 Kežmarok za kúpnu cenu 33 Eur/m2. 

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 273/2013 zo dňa 12.12.2013 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer kúpy 32 obecných 

nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok 

a súhlasí so spôsobom financovania kúpy nájomných bytov – úver zo ŠFRB vo výške 70,00 

% z kúpnej ceny  a dotácie z MDVaRR vo výške 30 % z kúpnej ceny.  

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer kúpy 32 obecných 

nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, 

Kežmarok, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou 

Ing. arch. Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou v stavebnom konaní č.j. 

SÚ – 51/2014 – Kt  a č.j. SÚ 110 – 003/2008 – Ke.   

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer kúpy technickej 

vybavenosti v zložení : 

SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková 

SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová 

SO 04 – Vodovodná prípojka 

SO 05 – Plynofikácia 

SO 06 – Komunikácie a terénne úpravy 

SO 07 – Kábelové rozvody NN 

SO 08 – Telekomunikačné rozvody 

SO 09 – Verejné osvetlenie  

k 32 BJ Bytovému  domu na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok, ktoré      

budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. arch.     

Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou v stavebnom konaní č.j.    

SÚ – 51/2014 – Kt  a č.j. SÚ 110 – 003/2008 – Ke.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel obstarania  32 nájomných bytov v  32 

BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok podľa Zmluvy 

o budúcej zmluve za cenu vo výške 1 556 600,- Eur vrátane DPH.  

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel obstarania  technickej vybavenosti k  

32 BJ Bytovému  domu na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok podľa Zmluvy 

o budúcej zmluve za cenu vo výške 50 000,- Eur vrátane DPH v členení pre jednotlivé 

druhy technickej vybavenosti : 

 SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková – 4 000,- Eur vrátane DPH 

SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová –    6 000,- Eur vrátane DPH 

SO 04 – Vodovodná prípojka -                      2 000,- Eur vrátane DPH 

SO 05 – Plynofikácia -                                    2 000,- Eur vrátane DPH 

SO 06 – Komunikácie a spevnené plochy - 31 000,- Eur vrátane DPH  

SO 07 – Kábelové rozvody NN -                    1 100,- Eur vrátane DPH 

SO 08 – Telekomunikačné rozvody -                500,- Eur vrátane DPH 

SO 09 – Verejné osvetlenie -                           3 400,- Eur vrátane DPH  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje spôsob financovania kúpy 32 nájomných 

bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok : 

a) úver zo ŠFRB vo výške 70,00 % z kúpnej ceny 

b) dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky vo výške 30 % z kúpnej ceny.  

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje spôsob financovania kúpy súvisiacej 

technickej vybavenosti k 32 nájomným bytom v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH, 

Weilburská 9,11,13, Kežmarok : 

SO 02 - Kanalizačná prípojka splašková –  4 000,- Eur vrátane DPH 

SO 03 – Kanalizačná prípojka dažďová –    6 000,- Eur vrátane DPH 

SO 04 – Vodovodná prípojka -                      2 000,- Eur vrátane DPH 

SO 05 – Plynofikácia -                                    2 000,- Eur vrátane DPH 

SO 06 – Komunikácie a spevnené plochy - 31 000,- Eur vrátane DPH  

SO 07 – Kábelové rozvody NN -                    1 100,- Eur vrátane DPH 

SO 08 – Telekomunikačné rozvody -               500,- Eur vrátane DPH 

SO 09 – Verejné osvetlenie -                          3 400,- Eur vrátane DPH 

-----------------------------------------------------------------------------  

Celkom obstarávací náklad                         50 000,- Eur vrátane DPH,   

z vlastných finančných prostriedkov mesta. 

  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.274/2013 zo dňa 12.12.2013 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Okresného úradu Prešov, odboru 

výstavby a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie na kúpu 32 obecných 

nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 

9,11,13. 

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Bratislava cestou Okresného úradu Prešov, odboru 

výstavby a bytovej politiky o poskytnutie nenávratnej dotácie na kúpu 32 obecných 

nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 

9,11,13  a súhlasí s podmienkami  na poskytnutie dotácie ustanovenými zákonom 

platnými v čase podania žiadosti. 

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.276/2013 zo dňa 12.12.2013 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB Bratislava 

o poskytnutie úveru na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na 

sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok. 

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje podanie žiadosti na ŠFRB Bratislava 

o poskytnutie úveru na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na 

sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok a súhlasí s podmienkami  na poskytnutie 

úveru ustanovenými zákonom č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov platnými 

v čase podania žiadosti. 

 

  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.277/2013 z 12.12.2013 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta pre splátky poskytnutého úveru a ďalších finančných 



prostriedkov pre potrebné financovanie technickej infraštruktúry pre kúpu 32 obecných 

nájomných bytov v 32 BJ Bytový dom na sídlisku JUH Kežmarok, ul. Weilburská 9,11,13 

a vyčleňuje finančné prostriedky vo výške 3 (troch) mesačných splátok úveru zo ŠFRB 

Bratislava. 

 

  

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta pre splátky poskytnutého úveru zo ŠFRB pre kúpu 32 

obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul. 

Weilburská 9,11,13 počas trvania celého zmluvného vzťahu so ŠFRB a vyčleňuje pre rok 

2016 finančné prostriedky vo výške 3 (troch) mesačných splátok úveru zo ŠFRB 

Bratislava. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta pre potrebné financovanie technickej vybavenosti k 32 

obecným nájomným bytom v 32 BJ Bytovom dome na sídlisku JUH Kežmarok, ul. 

Weilburská 9,11,13, v sume 50 000,- Eur vrátane DPH. 

 

 

  

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.278/2013 z 12.12.2013 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech 

Ministerstva dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie 

nájomného charakteru 32 obecných nájomných bytov po dobu 40 rokov v 32 BJ Bytovom  

dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok.  

 

 

 

 

  

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech 

Ministerstva dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja v Bratislave na zachovanie 

nájomného charakteru 32 obecných nájomných bytov po dobu 40 rokov v 32 BJ Bytovom  

dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.279/2013 z 12.12.2013 : 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 

postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta Kežmarok 

- zabezpečenie pohľadávky úveru poskytnutého na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 

32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok  v prospech 

záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 

37, na nehnuteľnosť 32 BJ Bytový  dom na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok, 

vrátane pozemku p.č.KN-C 668/56 – ostatné plochy o výmere 540 m2.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 

postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta Kežmarok 

- zabezpečenie pohľadávky úveru poskytnutého na kúpu 32 obecných nájomných bytov v 

32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok  v prospech 

záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 

37, na nehnuteľnosť 32 BJ Bytový  dom na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, Kežmarok, 

vrátane pozemku p.č.KN-C 668/56 – ostatné plochy o výmere 540 m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.280/2013 z 12.12.2013 : 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri prenájme 

obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, 

Kežmarok ustanovenia osobitného predpisu - § 22 zákona č.443/2010 Z.z.. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri prenájme 

obecných nájomných bytov v 32 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 9,11,13, 

Kežmarok ustanovenia osobitného predpisu - § 22 zákona č.443/2010 Z.z.. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so záväzkom dodržiavať nájomný charakter 

bytov po dobu splatnosti úveru zo Štátneho rozvoja bývania, t.j. 40 rokov.   

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e 

odkúpenie pozemku KN-C 3578/14, ostatná plocha o výmere 702 m2 a KN-C 3578/15, 

ostatná plocha o výmere 186 m2,k.ú. Kežmarok,  do majetku mesta  od  TOREAL s.r.o., 

Pradiareň 40, Kežmarok , IČO 36473197,  za  cenu 2,- eur/m2. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 34/2016 

 

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-E 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

o výmere 53 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Jozefa Hozzu a manž. Anny bytom Slnečná 

56, Ľubica  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 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“ 

o výmere 48 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/197 druh pozemku 

orná pôda  o výmere 48 m2 a diel „2“ o výmere 5 m2, pričleneného do novovytvorenej 

parcely KN-C 1995/198 druh pozemku zastavaná plocha   o výmere 5 m2,podľa 

geometrického plánu č. 02/2016  k.ú. Ľubica, pre  Jozefa Hozzu a manž. Annu bytom 

Slnečná 56, Ľubica  za cenu 5,-eur/m2.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 35/2016 

 

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-E 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

o výmere 58 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Juraja Kovalčíka, bytom Gen. Štefánika 46, 

Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že  predmetný pozemok 

žiadateľ dlhodobo užíva ako záhradku. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti parcely č. KN-E 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“ 

o výmere 57 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/188 druh pozemku 

orná pôda  o výmere 57 m2 a diel „2“ o výmere 1 m2, pričleneného do novovytvorenej 

parcely KN-C 1995/189 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 1 m2,podľa 

geometrického plánu č. 04/2016  k.ú. Ľubica, pre  Juraja Kovalčíka,  bytom Gen. 

Štefánika 46, Kežmarok  za cenu 5,-eur/m2.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 36/2016 

 

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-E 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

o výmere 61 m2 , k.ú. Ľubica do vlastníctva Herberta Mašlonku a manž. Heleny , bytom 

Dr. Alexandra 14, 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 2418/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast diel „1“ 

o výmere 60 m2, pričleneného do novovytvorenej parcely KN-C 1995/193 druh pozemku 

orná pôda  o výmere 60 m2 a diel „2“ o výmere 1 m2, pričleneného do novovytvorenej 



parcely KN-C 1995/194 druh pozemku zastavaná plocha   o výmere 1 m2,podľa 

geometrického plánu č. 03/2016  k.ú. Ľubica, pre  Herberta Mašlonku a manž. Helenu   

bytom Dr. Alexandra 14, Kežmarok   za cenu 5,-eur/m2. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 37/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

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

veľkej telocvične, bez použitia spŕch v objekte Základnej školy Nižná brána 8, Kežmarok, 

pre činnosť futbalového krúžku počas roka 2016, s výnimkou prázdnin, sviatkov a dní 

pracovného pokoja v dňoch : 

Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod.  

Streda : 14.30 hod. – 16.00 hod.  

Piatok : 13.30 hod. – 16.00 hod.   

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

priestoru pre Mestský  športový  klub  Kežmarok, IČO  42 083 478, zastúpený Mgr. 

Ľuboslavom Kovalským na mimoškolskú  krúžkovú činnosť detí a mládeže, 

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestor- veľkej telocvične, bez použitia spŕch  v objekte Základnej 

školy  Nižná brána 8, Kežmarok, do 31.12.2016 s výnimkou prázdnin, sviatkov a dní 

pracovného pokoja v dňoch : 

Pondelok : 13.30 hod. – 16.00 hod.  

Streda : 14.30 hod. – 16.00 hod.  

Piatok : 13.30 hod. – 16.00 hod.   

pre Mestský  športový  klub  Kežmarok, IČO  42 083 478, zastúpený Mgr. Ľuboslavom 

Kovalským na  mimoškolskú  krúžkovú činnosť detí a mládeže – činnosť futbalového 

krúžku, za nájomné  vo výške 5,50 eur/hod . 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 38/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

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

strednej telocvične, bez použitia spŕch v objekte Základnej školy Nižná brána 8, 

Kežmarok, pre činnosť lyžiarskeho krúžku  počas roka 2016, s výnimkou prázdnin, 

sviatkov a dní pracovného pokoja v dňoch : 

Pondelok : 16.30 hod. – 18.00 hod.  

Streda : 16,00 hod. – 19.00 hod.   

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

priestoru pre Mestský  športový  klub  Kežmarok, IČO  42 083 478, zastúpený Mgr. 

Ľuboslavom Kovalským na mimoškolskú  krúžkovú činnosť detí a mládeže, 

s ch v a ľ u j e 

prenájom nebytového priestoru - strednej telocvične, bez použitia spŕch  v objekte 

Základnej školy  Nižná brána 8, Kežmarok, do 31.12.2016s výnimkou prázdnin, sviatkov 

a dní pracovného pokoja v dňoch : 

Pondelok : 16.30 hod. – 18.00 hod.  

Streda : 16.00 hod. – 19.00 hod.   

pre Mestský  športový  klub  Kežmarok, IČO  42 083 478, zastúpený Mgr. Ľuboslavom 

Kovalským na  mimoškolskú  krúžkovú činnosť detí a mládeže – činnosť lyžiarskeho 

krúžku, za nájomné  vo výške 5,50 eur/hod . 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 39/2016 

 

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 časti pozemkov par. č. KN-C 

2497/1, k.ú. Kežmarok, KN-C 2498, k.ú. Kežmarok, KN-C 668/2, k.ú. Kežmarok, KN-C 

1961/4, k.ú. Ľubica o výmere 4 x 1m2 ,  pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska cesta 9,  975 



99 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124, je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu,  že 

ide o prenájom časti pozemkov  pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska cesta 9,  975 99 

Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124, na zabudovanie odkladacích schránok určených na 

krátkodobú  úschovu  poštového materiálu pre poštových doručovateľov.  Osadenie 

odkladacích schránok  uľahčí prácu poštových doručovateľov, ktorí poskytujú služby 

obyvateľstvu a verejnosti, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemkov: 

KN-C 2497/1, k.ú. Kežmarok  

KN-C 2498, k.ú. Kežmarok  

KN-C 668/2, k.ú. Kežmarok   

KN-C 1961/4, k.ú. Ľubica  

o výmere 4 x 1m2 , pre Slovenskú poštu, a. s. Partizánska cesta 9,  975 99 Banská Bystrica 

1, IČO 36 631 124, na dobu neurčitú, za cenu  80,- eur/rok.  

 
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 40/2016 

 

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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Daniele  Ivančákovej, 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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele 

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

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák            

                      primátor mesta  

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 11.02.2016 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 41/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely   KN-C 1963/6, - k.ú. Ľubica   

v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku: 

Východoslovenská  distribučná, a.s. Košice  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  

 


