MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale
Vlada Jančeka a športovísk na Futbalovom štadióne F1
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok zverejňuje zámer
prenajať nebytové priestory v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka a športovisko atletickú dráhu na Futbalovom štadióne F1 pre Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 19,
Kežmarok, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale a atletickej
dráhy na Futbalovom štadióne F1 pre nájomcu, ktorý zabezpečuje vyučovanie povinnej
telesnej výchovy pre žiakov školy a škola nedisponuje vlastnou telocvičňou.
O prenájme nebytových priestorov bude Mestské zastupiteľstvo Kežmarok rokovať dňa
12.09.2019.

PhDr. Mgr. Ján F e r e n č á k
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale
Vlada Jančeka

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok zverejňuje zámer
prenajať nebytové priestory v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka pre Súkromnú spojenú
školu, ul.Biela voda 2, Kežmarok, ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, ktorý zabezpečuje
vyučovanie povinnej telesnej výchovy pre žiakov školy a škola nedisponuje vlastnou
telocvičňou.
O prenájme nebytových priestorov bude Mestské zastupiteľstvo Kežmarok rokovať dňa
12.09.2019.

PhDr. Mgr. Ján F e r e n č á k
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište
2, Kežmarok
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať
ľadovú plochu a príslušenstvo v objekte Zimného štadióna pre Mestský hokejový klub
Kežmarok, Trhovište 4, Kežmarok, 060 01 Kežmarok, Kežmarok, IČO 37790013, ako prípad
hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy s príslušenstvom pre nájomcu, ktorý bude
zabezpečovať treningové procesy a športové aktivity mužov v meste Kežmarok a taktiež
reprezentáciu mesta Kežmarok a nedisponuje vlastnými športoviskami.
O prenájme ľadovej plochy s príslušenstvom bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rokovať 12.09.209.

PhDr. Mgr. Ján F e r e n č á k
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište
2, Kežmarok

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať
ľadovú plochu a príslušenstvo v objekte Zimného štadióna pre Hokejový klub mládeže
Kežmarok, J.Záborského 2237/21, 060 01, Kežmarok, IČO 52 190 552, ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy pre nájomcu, ktorý bude zabezpečovať
treningové procesy mladších žiakov: predprípravka, prípravka a domáce zápasy mladších
žiakov a nedisponuje vlastnými športoviskami.
O prenájme ľadovej plochy s príslušenstvom bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rokovať 12.09.019.

PhDr. Mgr. Ján F e r e n č á k
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru na predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v objekte
Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok zverejňuje zámer na
predĺženie doby nájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr.Vojtecha Alexandra
v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť B.Braun Avitum s.r.o., Hlučínska
3, Bratislava 831 03, Slovenská republika, IČO 31 383 963, ako prípad hodný osobitného
zreteľa.
Odôvodnenie: Spoločnosť B.Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava prevádzkuje
v predmetných nebytových priestoroch zdravotnícku činnosť - dialyzačné pracovisko pre
pacientov okresu Kežmarok na základe Nájomnej zmluvy s dobou nájmu do 31.03.2021.
Vzhľadom na to, že má záujem aj naďalej zabezpečiť bezproblémový priebeh a fungovanie
poskytovania starostlivosti pre dialyzovaných pacientov až do vybudovania Centra
integrovanej zdravotníckej starostlivosti zo strany prenajímateľa, požiadala spoločnosť
o predĺženie doby nájmu do 31.03.2023.
O predlžení prenájmu nebytových priestorov bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rokovať dňa 12.09.2019.

PhDr. Mgr. Ján F e r e n č á k
primátor mesta

MESTO KEŽMAROK

Zverejnenie zámeru podnájmu nebytových priestorov v areáli Nemocnice Dr.Vojtecha
Alexandra v Kežmarku, n.o.
V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov mesto Kežmarok zverejňuje zámer na
podnájom nebytových priestorov dispečingu – budova súp.č. 1790 na pozemku CKN 1309/2
a objekt garáží súp.č. 965 na pozemku CKN 1309/, k.ú. Kežmarok v areáli Nemocnice
Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť AGEL
Clinic s.r.o. Jelačičova 8, Bratislava, IČO 45 725 381, člena skupiny AGEL SK, a.s., ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Podľa zákona č.139/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004
o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti môžu vykonávať prepravu aj držitelia
živnostenského oprávnenia na vykonávanie činnosti dopravnej zdravotnej služby získaného
do 31. mája 2019 len do 31. decembra 2019.
Pre získanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa
sprísnili požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej
služby a dispečingu, s čím je spojená potreba obnoviť vozový park dopravnej zdravotnej
služby, predpokladaná výška investície je vo výške 700 tis. eur. Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami na pokrytie týchto investícií.
O podnájme nebytových priestorov bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať dňa
12.09.2019.

PhDr. Mgr. Ján F e r e n č á k
primátor mesta

