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Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 288/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

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

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Návrh plánu kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie                     

1. polroka 2021 

4. Správa o výsledku vykonaných kontrol   

5. Návrh na schválenie plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na kalendárny rok 2021 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..../2020, ktorým sa mení 

VZN č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2020 o zákaze umiestnenia 

herní a kasín na území mesta Kežmarok  

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..../2020, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta Kežmarok 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ..../2020, ktorým sa mení 

VZN Mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2021              

s výhľadom na roky 2022-2023 

11. Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023 

12. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 

13. Návrh na zmenu uznesenia č. 154/2020 k projektu: Vodozádržné opatrenia v meste 

Kežmarok 

14. Návrh na prenájom nebytových priestorov, objektu a pozemkov 

14.1 Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Dr. Fischera 5,                               

060 01 Kežmarok pre LUKY DENT s.r.o., Dr. Fischera 5, 060 01 Kežmarok  

14.2 Návrh na prenájom nehnuteľností - objektov a pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica 

- hájenka Stežky, objekt súpisné číslo 12029 s príslušenstvom pre Štefana Žiaka a jeho 

manželku Gabrielu Žiakovu, trvale bytom Kežmarské Žľaby 12029, Vysoké Tatry 

14.3 Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy                            

s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok pre Centrum voľného času,                    

ul. Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok 



 

 

14.4 Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk v Mestskej športovej hale 

Vlada Jančeka č. s. 2250, Nižná brána 19, Kežmarok  a v areáli futbalových  štadiónov F1 

a F2 pre Mestský športový klub, Trhovište č. 2, 060 01 Kežmarok 

15. Návrh na prenájom časti pozemku: 

15.1 Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. EKN 6607 (t.j. časti pozemku parc. č. 

CKN 45/2), k.ú. Kežmarok – Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok 

15.2 Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. CKN 1663/2, k.ú. Kežmarok – ZAJDO 

TRADE s.r.o., Žakovce č. 229 

16. Návrh na prenájom pozemku parc. C-KN č. 9492/5 a novovytvoreného pozemku parc.    

C-KN č. 9492/8 k.ú. Kežmarok – GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, 

Kežmarok  

17. Návrh na odpredaj pozemku parc. C-KN č. 9492/5 a novovytvoreného pozemku parc.               

C-KN č. 9492/8 k.ú. Kežmarok – GEOVRT Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, 

Kežmarok 

18. Návrh na zrušenie uznesenia: 

18.1 Návrh na zrušenie uznesenia č. 22/2019 zo dňa 26.02.2019 a návrh na odpredaj časti 

pozemku parc. C-KN č.  6684/6, k. ú. Kežmarok - VSD a.s., Mlynská 31, Košice 

18.2 Návrh na zrušenie uznesenia č. 177/2020 zo dňa 15.10.2020 a návrh na odpredaj 

časti pozemkov parc. E-KN č. 6577, E-KN č. 1064, E-KN č. 1065, k. ú. Kežmarok - Mgr. 

Pavol Mikulášik, Kežmarok a Ing. Rastislav Džadoň, Ľubica 

18.3 Návrh na zrušenie uznesenia č. 30/2020 zo dňa 13.02.2020 - O2 Slovakia,            

Einsteinova 24, Bratislava 

18.4 Návrh na zrušenie uznesenia č. 335/2019 zo dňa 24.10.2019 a návrh na bezodplatný 

prevod majetku do vlastníctva mesta Kežmarok – PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 

Bratislava 

19. Návrh na zmenu uznesenia  

19.1 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 125/2019 zo dňa 20.06.2019 – Velneg, 

s.r.o., Nižná brána 983/12, Kežmarok 

 19.2 Návrh na zmenu uznesenia č. 179/2020 zo dňa 15.10.2020 – Peter Gábor                         

a manželka Simona, Továrenská 31, Kežmarok 

19.3 Návrh na zmenu uznesenia č. 23/2019 zo dňa 26.02.2019 - VSD a.s., Mlynská 31, 

Košice 

19.4 Návrh na zmenu uznesenia č. 24/2019 zo dňa 26.02.2019 - VSD a.s., Mlynská 31, 

Košice 

19.5 Návrh na zmenu uznesenia č. 28/2020 zo dňa 13.02.2020 – Filip Kormoš, Pod lesom 

18, Kežmarok 

20. Návrh na opakovaný nájom bytov  

 – Gen. Štefánika 1049/14 

 -  Košická 2224/12 

21. Návrh na predĺženie nájmu bytu – Weilburská 2396/1 

22. Návrh na nájom bytu  

 - č.  1,  Lanškrounská 2501/1 

 - č. 14, Lanškrounská 2527/1B 

 - č. 21, Lanškrounská 2527/1C 

 



 

 

 - č. 20, Lanškrounská 2527/1C 

 - č. 6, Weilburská 2595/2 

 - č. 23, Lanškrounská 2527/1C 

 - č. 19, Weilburská 2396/3 

 - č. 20, Weilburská 2550/11  

 - č. 21, Gen. Štefánika 1049/14  

23. Návrh na schválenie nájmu bytu č. 25 v Dome s opatrovateľskou službou,                       

Baštová 1588/8, Kežmarok 

24. Návrh na zrušenie uznesenia č. 275/2020 zo dňa 15.10.2020 

25. Návrh na schválenie spôsobu prevodu a podmienok obchodnej verejnej súťaže                        

na odpredaj bytu č. 9 s príslušenstvom na ul. Lanškrounská 21, Kežmarok 

26. Návrh na schválenie zmeny Zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti Technické 

služby, s.r.o. Kežmarok  

27. Zmena uznesenia č. 159/2020 prijatého dňa 15.10.2020 

28. Dokumenty pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021-2027 

29. Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – návrh na schválenie začatia procesu 

obstarania zmien  

30. Rôzne  

31. Interpelácie 

32. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 289/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

 - p. poslanca Jozefa Juhásza  

 - p. poslanca Ing. Vojtecha Wagnera  

  

 

 



 

 

v o l í  do volebnej komisie: 

 - p. poslankyňu Janku Gantnerovú za predsedu komisie 

 - p. poslankyňu Eleonóru Baráthovú za člena komisie 

 - p. poslankca Ľuboslava Kovalského za člena komisie 

 

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

-  primátorom určených  overovateľov zápisnice: 

 - p. poslanca Miroslava Perignátha  

 - p. poslanca Ondreja Jankuru   

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

                                                                                                                                                     

    

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 290/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    s c h v a ľ u j e    plán kontrolnej  činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka  2021 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 291/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného 

kontrolóra z vykonaných kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 292/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku     

 

s c h v a ľ u j e  

 

Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2021:  

 

   - 18.02.2021 (štvrtok) 

   - 29.04.2021 (štvrtok) 

   - 28.06.2021 (pondelok) 

   - 27.09.2021 (pondelok) 

   - 14.12.2021 (utorok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 293/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

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

 

vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Spravbytherm s. r. o., p. Vojtecha 

Wagnera. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 294/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

  

zástupcu Mesta Kežmarok v dozornej rade spoločnosti Spravbytherm s. r. o. 

 

PhDr. Martu Sabolovú, nar. ........................., rod. číslo ......................, trvale bytom Martina 

Lányiho 1372/27, 060 01 Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 295/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 10/2020,  ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok                   

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2019, Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok č. 14/2019                      

a Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok č. 7/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 296/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na: 

 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 11/2020 o zákaze herní a kasín na území 

mesta Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 297/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa uznieslo  na Všeobecne záväznom  nariadení mesta 

Kežmarok č. 12/2020 , ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Kežmarok č. 2/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta , podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 298/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

sa uznáša  

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. 13/2020, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 299/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  b e r i e   n a     v e d o m i e  Stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2021 s výhľadom                              

na roky 2022 – 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 300/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2021 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný                     

vo výške 29 117 300 €; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej 

klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu,              

do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných 

ukazovateľov  uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2021 s výhľadom 

na roky 2022 a 2023, 

 b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifikácia 610 

                                        vo výške                   343 300 € 

 c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok    vo výške           1 500 500 € 

 d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko                              vo výške              608 000 € 

 e) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok 

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových 

nákladov      

pre Mestský športový klub                            vo výške                      50 000 €, 

  pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok      vo výške   10 000 €, 

  pre Mestský hokejový klub Kežmarok   vo výške              22 000 €, 

- na úhradu za športovú činnosť 

  pre Mestský športový klub      vo výške                   110 000 €, 

  pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok   vo výške   20 000 €, 

  pre Mestský hokejový klub Kežmarok    vo výške   15 000 €, 



 

 

f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta 

Kežmarok 

- na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku pre Útulok 

(Združenie pre pomoc túlavým, týraným zvieratám v meste Kežmarok) 

          vo výške   3 700 €, 

g) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie 

tradícií, kultúrneho a historického dedičstva 

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov 

  pre Klub priateľov Magury     vo výške   3 000 €, 

- na úhradu za kultúrnu činnosť 

  pre Klub priateľov Magury      vo výške   9 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 301/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 

na roky 2022 a 2023 podľa predloženého návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 302/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku  

2021 celkom vo výške 1 315 590 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov: 

 

Prvok 3.4.2 Energetický audit budov 

Prvok 3.4.3 Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová 

Prvok 3.4.3 Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16 

Prvok 3.4.3 Komplexná rekonštrukcia NKP Reduta na ul. Hlavné námestie 3,Kežmarok          

Prvok 3.4.3 Projekt „Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok“ 

Prvok 3.4.3 Obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí 

Prvok 3.4.3 Príprava a spracovanie projektov 

Prvok 7.1.1 Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest 

Prvok 7.1.1 Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku - PaPD 

Prvok 7.1.1 Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána - PaPD 

Prvok 7.1.2 Projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ 

Prvok 7.1.3 Projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok“ 

Prvok 7.1.3 Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“ 

Prvok 9.2.1 Projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, 

Kežmarok“ 

Prvok 9.2.2 

 

Projekt „Vybavenie odborných učební – ZŠ Grundschule Hradné         

námestie 38, Kežmarok“ 

Prvok 9.2.3 Projekt „ Vybavenie odborných učební – ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok“ 

Prvok 13.9 Projekt „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ 

Prvok 15.1 Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

Prvok 15.4 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 303/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 05/2020   

    podľa predloženého návrhu, 

b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – bežné výdavky 

       vo výške   143 700 €, 

c) zvýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko – bežné výdavky 

       vo výške       1 900 €, 

d) zníženie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

    Kežmarok v roku 2020 vo výške 292 520 € na finančné krytie aktivity: 

    - zmeny a doplnky č. 24/2019 ÚPN Mesta Kežmarok, 

    - obnova a rozšírenie dátoveho centra, 

    - nákup pozemkov, 

    - príprava a spracovanie projektov, 

    - kamerový systém, 

    - spolufinancovanie projektu "Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej 

      stanice v Kežmarku", 

   - projektová príprava dopravných stavieb, 

   - výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest na území mesta, 

   - Centrum voľného času - "Realizácia obnovy oplotenia, vrátane brán", 

   - "Realizácia a úprava spodnej stavby pod kontajnerové státia a montáž zábradlí 

     na schodiskách ku kontajnerovým státiam vo vnútrobloku Sever", 

e) vypustenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

    Kežmarok v roku 2020 vo výške 1 023 070 € na finančné krytie aktivity: 

    - Program rozvoja mesta pre roky 2021 – 2028, 

    - zmeny a doplnky č. 24/2019 ÚPN Mesta Kežmarok, 

    - energetický audit budov, 

    - príprava a spracovanie projektov, 

    - obnova a reštaurovanie Zvonice č. 406/16 na Kostolnom námestí, 

    - profilaktická prehliadka a obnova parkovacieho systému, 

    - kamerový systém, 

    - projektová príprava dopravných stavieb 

    - rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad Ul. Nižná brána, 

    - PaPD „Rekonštrukcia ulíc Kostolné námestie a Nová v Kežmarku“. 

    - Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok (5% spolufinancovanie), 

    - spolufinancovanie projektu "Vybavenie odborných učební - ZŠ Dr. Daniela 

      Fischera 2, Kežmarok", 

    - spolufinancovanie projektu "Vybavenie odborných učební - ZŠ Grundschule 

      Hradné námestie 38, Kežmarok", 

    - spolufinancovanie projektu "Vybavenie odborných učební - ZŠ Nižná brána 8, 

      Kežmarok", 

    - spolufinancovanie PaPD – amfiteáter, 

 

 



 

 

    - spolufinancovanie projektu zameraného na rozvoj terénnych komunitných 

      sociálnych služieb, 

    - rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o., 

    - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

 

 

 

  

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 304/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje zmenu Uznesenia č. 154/2020 v bode b) a to nasledovne:  

 

b) zabezpečenie výšky spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov a to 

min. vo výške 52 500,00 € - 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 305/2020 

 

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. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového  priestoru miestnosť 



 

 

č. 5.08 /ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 32,49 m
2 

 v objekte 

Dr. Fischera 5, 060 01 Kežmarok v časti ambulancie, č. miestnosti 5.08, Dr. Fischera 5, 

Kežmarok, pre spoločnosť LUKY DENT, s.r.o., Dr. Fischera 5, 060 01 Kežmarok, je prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa vedľa nebytových 

priestorov – zubnej techniky, ktoré žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy, kde 

poskytuje služby zubnej techniky a v nových priestoroch plánuje tieto služby rozšíriť. 

 

 s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru miestnosť č. 5.08 /ambulancia/ a podiel na spoločných 

priestoroch spolu o výmere 32,49 m
2 

 v objekte Dr. Fischera 5, 060 01 Kežmarok v časti 

ambulancie, č. miestnosti 5.08, Dr. Fischera 5, Kežmarok pre spoločnosť LUKY DENT, 

s.r.o., Dr. Fischera 5, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za cenu 888,27 eur/rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 306/2020 

 

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. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nehnuteľností – objektov 

a pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica a to objekt súpisné číslo 12029 – Hájenka Stežky, 

nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C  415/24, pozemok parc. č. KN-C 415/24, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m
2
, hospodárska budova na pozemku parc. č. 

KN-C 415/26, pozemok  parc. č. KN-C 415/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m
2
, 

sklad na pozemku parc. č. KN-C 415/25 a pozemok parc. č. KN-C 415/25 zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 59 m
2
,  k.ú. Tatranská Lomnica, evidovaných na LV č. 346, pre Štefana 

Žiaka a jeho manželku Gabrielu Žiakovú, trvale bytom Kežmarské Žľaby 12029, Vysoké 

Tatry, je prípad hodný osobitného zreteľa.      



 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nehnuteľností - objektov a pozemkov v k.ú. Tatranská 

Lomnica, ktoré žiadatelia užívajú na základe Nájomnej zmluvy uzavretej na dobu určitú,    

do 31.12.2020. Žiadatelia užívajú predmetné nehnuteľností od roku 1968 a nedoplatky                

na nájomnom nemajú. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom nehnuteľností – objektov a pozemkov v k.ú. Tatranská Lomnica a to objekt 

súpisné číslo 12029 – Hájenka Stežky, nachádzajúci sa na pozemku parc. č. KN-C  415/24, 

pozemok parc. č. KN-C 415/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 127 m
2
, hospodárska 

budova na pozemku parc. č. KN-C 415/26, pozemok  parc. č. KN-C 415/26, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 86 m
2
, sklad na pozemku parc. č. KN-C 415/25 a pozemok                           

parc. č. KN-C 415/25 zastavané plochy a nádvoria o výmere 59 m
2
,  k.ú. Tatranská 

Lomnica, evidovaných na LV č. 346, pre Štefana Žiaka a jeho manželku Gabrielu Žiakovú, 

trvale bytom Kežmarské Žľaby 12029, Vysoké Tatry, na dobu určitú, do 31.12.2023 za cenu 

76,65 eur/mesiac.   

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 307/2020 

 

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. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte 

Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok pre Centrum 

voľného času, ul. Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok je prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov – veľkej a malej telocvične v objekte 

Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8 v Kežmarku pre nájomcu, ktorého 

zriaďovateľom je mesto Kežmarok, ktorý zabezpečuje pravidelnú záujmovú činnosť žiakov 



 

 

základných škôl v školskom roku 2020/2021. Centrum voľného času nedisponuje  vlastnou 

telocvičňou. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná 

brána 8, 060 01 Kežmarok v šk. roku 2020/2021 podľa harmonogramu v dňoch: 

 

Veľká telocvičňa: 

Utorok od 13:30 do 15:00hod. / 1,5 hod. 

Štvrtok od 13:30 do 15:00hod. / 1,5 hod. 

Sobota od 16:00 do 18:00hod. / 2 hod. 

 

Malá telocvičňa: 

Štvrtok od 17:00 do 19:00hod. / 2 hod. 

 

s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, na dobu určitú 

do 30.06.2021, pre Centrum voľného času, ul. Generála Štefánika 47, 060 01 Kežmarok,                  

za cenu: veľká telocvičňa 3,50 €/hod. bez použitia spŕch, t.j. 17,50 €/týždenne a malá 

telocvičňa 3,00 €/hod. bez použitia spŕch, t.j. 6,00 €/týždenne.   

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 308/2020 

 

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. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov v objekte 

Mestskej športovej haly Vlada Jančeka č. s. 2250, Nižná brána 19, 060 01 Kežmarok                      

a v areáli futbalových štadiónov F1 a F2 na rok 2021, pre Mestský športový klub, Trhovište 

č. 2, 060 01 Kežmarok je prípad hodný osobitného zreteľa. 



 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, ktorý zabezpečuje 

voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu 

mesta Kežmarok. MŠK nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka č. s. 2250, 

Nižná brána 19, 060 01 Kežmarok a v areáli futbalových štadiónov F1 a F2 na dobu určitú, 

do 31.12. 2021 podľa harmonogramu: 

 

1) V objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka č.s. 2250: 

Kancelária – miestnosť č. 4 o výmere 17,50 m
2
   

Kancelária – miestnosť č. 16 o výmere 17,50 o m
2 

Kancelária – miestnosť č. 5 o výmere 64,55 m
2
   

Kancelária – miestnosť č. 20 o výmere 16,66 m
2 

Kancelária – miestnosť č. 20/a o výmere 16,10 m
2 

Malá telocvičňa s príslušenstvom – miestnosť č. 14, počas tréningov a zápasov podľa rozpisu 

vyhotoveného VPS s.r.o. Kežmarok 

Veľká telocvičňa s príslušenstvom – miestnosť č. 15, počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného VPS s.r.o. Kežmarok 

 

2) Areál futbalového štadióna F1 s príslušenstvom v objekte súp. č. 860 – počas 

tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného VPS s.r.o. Kežmarok 

3) Areál futbalového štadióna F2 s príslušenstvom v objekte súp. č. 990 – počas 

tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného VPS s.r.o. Kežmarok 

Kancelária – miestnosť č. 1 o výmere 48,00 m
2
 

 

Cena nájmu:  

kancelária do 20 m
2
 cena 40 €/mesiac, kancelária nad 20 m

2  
cena 60€/mesiac,  malá 

telocvičňa cena 3,50€/hod., veľká telocvičňa cena 8,00€/hod., F1 cena 21,50 €/hod., F2 cena 

7,20 €/hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 309/2020 

  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc.                       

č. EKN 6607 (t.j. časti pozemku parc. č. CKN 45/2), druh pozemku zastavaná plocha,                                

k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok pre spoločnosť Tatranská mliekareň a.s., 

Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363 je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom časti pozemku, na ktorom Tatranská mliekareň a.s. 

dlhoročne prevádzkuje maloobchodnú podnikovú predajňu na základe nájomnej zmluvy            

č. 147/2004/OM zo dňa 31.12.2004, v znení dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 147/2004/OM 

zo dňa 28.2.2006, ktorej nájom bol schválený na dobu 15 rokov a končí k 31.12.2020. 

Spoločnosť Tatranská mliekareň a.s. požiadala mesto Kežmarok o predĺženie nájmu časti 

predmetného pozemku. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom časti pozemku parc. č. EKN 6607 (t.j. časti pozemku parc. č. CKN 45/2), o výmere 

18 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok pre 

spoločnosť Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, IČO: 31 654 363          

na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace za nájomné vo výške 160,66 eur/rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 310/2020 

  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č.               

CKN 1663/2, o výmere 12 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve 

mesta Kežmarok pre spoločnosť ZAJDO TRADE s.r.o, Žakovce č. 229, 059 73 Žakovce,           

IČO: 50 727 362, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Na časť predmetného pozemku pod predajným stánkom je uzavretá platná 

nájomná zmluva zo dňa 14.03.2018 so spoločnosťou KM – Business spol. s.r.o., ktorá bola 

vlastníkom predajného stánku na dobu neurčitú. Matej Zajonc, konateľ spoločnosti ZAJDO 

TRADE s.r.o. sa na základe kúpnej zmluvy zo dňa 25.10.2020 stal novým vlastníkom 

predajného stánku a mesto Kežmarok požiadal o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy                   

za účelom pokračovania doterajšej prevádzky v predajnom stánku. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom časti pozemku parc. č. CKN 1663/2, o výmere 12 m
2
, druh pozemku ostatná 

plocha, k.ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok pre spoločnosť ZAJDO TRADE 

s.r.o, Žakovce č. 229, 059 73 Žakovce, IČO: 50 727 362 na dobu neurčitú s výpovednou 

dobou 3 mesiace za nájomné vo výške 20 eur/mesiac. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 311/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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



 

 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom pozemkov parc. C-KN                   

č. 9492/5, orná pôda o výmere 1937 m
2
 a novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 9492/8, 

orná pôda o výmere 52 m
2
, k. ú. Kežmarok podľa GP č. 100/2020, vyhotovený Ing. Pavlom 

Brutovským, Gaštanová 1016/11, Kežmarok, dňa 19.10.2020 a úradne overený Okresným 

úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 21.10.2020 pod č. G1 768/20 pre GEOVRT 

Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, 060 01 Kežmarok, IČO: 51 792 338 je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti s pozemkom  

parc. C-KN č. 9492/6, k.ú. Kežmarok, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti 

GEOVRT Kežmarok s. r. o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok a na ktorom sa bude 

realizovať geotermálny vrt. Pozemky budú slúžiť na realizáciu geotermálneho vrtu 

(prístupová komunikácia k pozemku pre budúci geotermálny vrt, vrtné práce, stavebné 

práce, hydrodynamická skúška, kolaudácia stavby a vrtu). Realizáciou geotermálneho vrtu 

sa umožní dodávateľovi tepla pre obyvateľov mesta Kežmarok vyrábať teplo 

prostredníctvom geotermálnej energie, čím sa zníži záťaž na životné prostredie v meste 

Kežmarok.  

 

s ch v a ľ u j e 

 

prenájom pozemkov parc. C-KN č. 9492/5, orná pôda o výmere  1937 m
2
 a novovytvoreného 

pozemku parc. C-KN č. 9492/8, orná pôda o výmere 52 m
2
, k. ú.  Kežmarok pre GEOVRT 

Kežmarok s.r.o., Hviezdoslavova 196/8, 060 01 Kežmarok, IČO: 51 792 338, na dobu určitú, 

od 1.5.2021 do 30.4.2023.  

 

Výška ročného nájomného je stanovená podľa znaleckého posudku č. 122/2020                       

zo dňa 21.09.2020, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce č. 1.  

Nájom pozemku za 1m
2 

a rok je: 1,744 €/rok.  

Celková cena za nájom pozemkov o výmere 1989 m
2
 je 3 468,82 €/rok. 

 

Súčasťou nájomnej zmluvy bude povinnosť nájomcu v prípade  znečistenia a poškodenia 

stavby cyklochodníka, ktorý je vybudovaný v rámci projektu Historicko-kultúrna prírodná 

cesta okolo Tatier II. etapa uviesť stavbu cyklochodníka do pôvodného stavu.   

 

V prípade, že parametre geotermálneho vrtu nebudú vyhovujúce, a z tohto dôvodu dôjde 

k ukončeniu nájmu je nájomca povinný predmet nájmu dať do pôvodného stavu.  

Ukončenie nájmu je z uvedeného dôvodu prípustné pred uplynutím doby určitej 

s výpovednou lehotou 2 mesiace. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 312/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj  pozemkov parc. C-KN                    

č. 9492/5, orná pôda o výmere 1937 m
2
 a novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 9492/8, 

orná pôda o výmere 52 m
2
, k. ú. Kežmarok, podľa GP č. 100/2020, vyhotovený Ing. Pavlom 

Brutovským, Gaštanová 1016/11, Kežmarok, dňa 19.10.2020 a úradne overený Okresným 

úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 21.10.2020 pod č. G1 768/20 pre GEOVRT 

Kežmarok, Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, IČO: 51 792 338, v podiele 1/1,  je prípadom 

hodným osobitného zreteľa.  
 

Odôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti s pozemkom 

parc. C-KN č. 9492/6, k.ú. Kežmarok, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti 

GEOVRT Kežmarok s. r. o., Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok a na ktorom bude 

realizovaný geotermálny vrt za účelom prevádzky geotermálneho vrtu, potreby prístupovej 

komunikácie k pozemku, obslužnej plochy pre prípad výnimočného servisného zásahu 

v geotermálnom vrte, za podmienky, že geotermálny vrt bude dosahovať parametre, ktoré 

sú potrebné pre jeho prevádzku so záväzkom vybudovať zónu workoutu s lavičkami 

a stojanmi na bicykle ako aj s informačnou tabuľou o geotermálnom vrte ako o zelenom – 

obnoviteľnom zdroji energie a jeho spoločenskom význame pre mesto Kežmarok. 

Realizáciou geotermálneho vrtu sa umožní dodávateľovi tepla vyrábať teplo pre obyvateľov 

mesta Kežmarok prostredníctvom geotermálnej energie, čím sa zníži záťaž na životné 

prostredie v meste Kežmarok.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

budúci odpredaj pozemkov parc. C-KN č. 9492/5, orná pôda o výmere 1937 m
2
                             

a novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 9492/8, orná pôda o výmere 52 m
2
, k. ú. 

Kežmarok podľa GP č. 100/2020 vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Gaštanová 

1016/11, Kežmarok, dňa 19.10.2020 a úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 

katastrálnym odborom dňa 21.10.2020 pod č. G1 768/20 do výlučného vlastníctva v podiele 

1/1 spoločnosti GEOVRT Kežmarok, Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok, IČO: 51 792 338, za 

podmienky oznámenia vyhovujúcich parametrov geotermálneho vrtu potvrdených 

zodpovedným riešiteľom geologickej úlohy na základe výsledkov poloprevádzkovej 

hydrodynamickej skúšky zo strany budúceho kupujúceho, najneskôr do 30.04.2023. 

Všeobecná hodnota pozemku za 1m
2
 je stanovená podľa znaleckého posudku č. 122/2020                

zo dňa 21.09.2020, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce č. 1, vo výške 

29,09 €/m
2
.  



 

 

Celková cena za odpredaj pozemkov o výmere 1989 m
2
 je 57 860,01 €. 

 

Súčasťou kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho vybudovať zónu verejne prístupného 

workoutu s lavičkami a stojanmi na bicykle, s informačnou tabuľou o geotermálnom vrte 

ako o zelenom – obnoviteľnom zdroji energie a jeho spoločenskom význame pre mesto 

Kežmarok a povinnosť kupujúceho v prípade znečistenia a poškodenia stavby 

cyklochodníka, ktorý je vybudovaný v rámci projektu Historicko-kultúrna prírodná cesta 

okolo Tatier II. etapa uviesť stavbu cyklochodníka do pôvodného stavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 313/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

z r u š u j e 

uznesenie č. 22/2019 zo dňa 26.02.2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 314/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d  u j e 

 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného 

majetku časť pozemku parc. C-KN č. 6684/6 zastavaná plocha a nádvorie a to 

novovytvorený pozemok parc. C-KN č. 6684/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m
2
, 

k.ú. Kežmarok, odčlenený podľa GP č. 515/2019, vyhotovený dňa 01.08.2019 spoločnosťou 

GEODETING s.r.o., Barčianska 66, Košice a úradne overený Okresným úradom 

Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 12.8.2019 pod č. G1 529/19 pre  Východoslovenskú 

distribučnú, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 je prípadom hodným osobitného 

zreteľa. 
 

Odôvodnenie: Spoločnosť Mubea Automotive Slovakia s.r.o. vybudovala  nový európsky 

výrobný závod v Priemyselnej zóne Pradiareň v Kežmarku. Pre zabezpečenie dostačujúcej 

elektrickej energie pre výrobný závod je potrebné odpredať novovytvorený pozemok parc. 

C-KN č. 6684/9, k.ú. Kežmarok pre nový vonkajší VN rozvádzač. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj časti pozemku parc. C-KN č. 6684/6 zastavaná plocha a nádvorie  vo vlastníctve 

mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok v podiele 1/1, a to novovytvorený pozemok 

parc. C-KN č. 6684/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m
2
, k.ú. Kežmarok, 

odčlenený podľa geometrického plánu č. 515/2019, vyhotovený dňa 01.08.2019 spoločnosťou 

GEODETING s.r.o., Barčianska 66, Košice a úradne overený Okresným úradom 

Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 12.8.2019 pod č. G1 529/19, do výlučného vlastníctva 

spoločnosti Východoslovenskej distribučnej, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361,               

za cenu 10 EUR/m
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 315/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

z r u š u j e 

 

uznesenie č. 177/2020 zo dňa 15.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 316/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d  u j e 

 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemkov 

E-KN č. 6577, ostatná plocha o výmere 101 m
2
, zapísaného na LV č. 2430, 

E-KN č. 1064, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m
2
, zapísaného na LV č. 2430, 

E-KN č. 1065, záhrada o výmere 63 m
2
, zapísaného na LV č. 2430, k.ú. Kežmarok pre  

Mgr. Pavla Mikulášika, Priekopa 1533/23, Kežmarok v podiele 1/2 a Ing. Rastislava  

Džadoňa, Karola Kuzmányho 1817/4, Ľubica v podiele 1/2 je prípadom hodným osobitného 

zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti s pozemkami 

vo vlastníctve Mgr. Pavla Mikulášika a Ing. Rastislava Džadoňa, ktoré sú súčasťou areálu 

hotela Legenda v Kežmarku a mesto by tieto pozemky vzhľadom na ich polohu a rozlohu 

nevedelo ináč vhodne využiť.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj časti pozemkov vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok  

v podiele 1/1, a to parc.: 



 

 

E-KN č. 6577, ostatná plocha o výmere 101 m
2
,  

E-KN č. 1064, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m
2
, 

E-KN č. 1065, záhrada o výmere 63 m
2
, 

odčlenené do novovytvoreného pozemku parc. C-KN č. 643/5, ostatná plocha o výmere 260 

m
2
, k.ú. Kežmarok podľa geometrického plánu č. 74/2020 vyhotoveného Ing. Pavlom 

Brutovským, Gaštanová 1016/11, Kežmarok, dňa 21.10.2020 a úradne overený Okresným 

úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 29.10.2020 pod č. G1 778/20 pre Mgr. Pavla 

Mikulášika, trvale bytom Priekopa 1533/23, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia ................., 

v podiele 1/2 a pre Ing. Rastislava Džadoňa, trvale bytom Karola Kuzmányho 1817/4, 059 71 

Ľubica, dátum narodenia .................., v podiele 1/2, za cenu stanovenú podľa znaleckého 

posudku.   

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 317/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 

 

z r u š u j e  

 

uznesenie č. 30/2020 zo dňa 13.02.2020 

 

(zriadenie vecného bremena na časť pozemku KN-C 8971, druh pozemku ostatná plocha                

o výmere 539 m
2
, k.ú. Kežmarok v prospech O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 318/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

z r u š u j e 

 

uznesenie č. 335/2019 zo dňa 24.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 319/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - stavbou Obchodné centrum 

Kežmarok vyvolaných investícií – časti SO 2.2 Obslužné komunikácie, parkovisko – 

stojisko, chodník, zábradlie:  

 

Dlažba chodníkov  v hodnote                                                    6780 eur bez DPH 

Obrubníky vrátane podkladu v hodnote                                  2169 eur bez DPH 

Uloženie dlažby vrátane urovnania podkladu v hodnote        5341 eur bez DPH  

Uloženie obrubníkov vrátane betonáže v hodnote                   6721 eur bez DPH   

Dopravné značenie  - retardéry a značky v hodnote                2300 eur bez DPH   

Dlažba pre nevidiacich v hodnote                                                366 eur bez DPH  

Vodorovné značenie v hodnote                                                   1330 eur bez DPH  

Rozšírenie cesty v hodnote                                                          8616 eur bez DPH   

Osvetlenie priechodov v hodnote                                                2110 eur bez DPH 

Zábradlie pozdĺž obrubníkov chodníkov v hodnote            7505,50 eur bez DPH 

 



 

 

do vlastníctva mesta Kežmarok v celkovej nadobúdacej hodnote 43 238,50 eur bez DPH,               

od spoločnosti PRIMUM  s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 320/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezodplatný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – novovytvorených pozemkov parc. 

č. CKN 670/159 o výmere 13 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha, parc. č. CKN 670/160 

o výmere 7 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha  a parc. č. CKN 670/161 o výmere 9 m

2
, 

druh pozemku zastavaná plocha,k.ú. Kežmarok, ktoré vznikli podľa geometrického plánu        

č. 158/2020, vyhotoveného Geodéziou O.M., Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, Krátka 21, Spišská 

Belá, overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 02.12.2020 pod 

č. G1 885/20. 

 

do výlučného vlastníctva mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok,                    

IČO: 00 326 283 od spoločnosti PRIMUM  s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava,                 

IČO: 35 789 646. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 321/2020 

  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zmena termínu výpožičky                        

pre spoločnosť Velneg, s.r.o., Nižná brána 983/12, Kežmarok, IČO: 51 001 799, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o predĺženie výpožičky častí pozemkov za účelom výstavby prístupových 

komunikácií, chodníkov a parkovacích miest pre obyvateľov sídliska Juh a pre obyvateľov 

polyfunkčného domu, ktorého výstavbu spoločnosť realizuje na pozemkoch, ktoré 

nadobudla od mesta v rámci obchodnej verejnej súťaže, z dôvodu neukončenia výstavby 

v pôvodne stanovenom termíne pre pandémiu COVID 19. Parkovacie miesta, prístupové 

komunikácie a chodníky na predmetných pozemkoch po ich výstavbe bezplatne prevedie              

do vlastníctva mesta Kežmarok. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu termínu výpožičky pozemkov parc. č. CKN 668/3 o výmere 440 m
2
, druh pozemku 

ostatná plocha, parc. č. CKN 668/104 o výmere 103 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, parc. 

č.  CKN 670/39 o výmere 77 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. CKN 

668/2 o výmere 98 m
2
, druh pozemku ostatná plocha a parc. č. EKN 1108/1 o výmere                 

567 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve 

mesta Kežmarok do 30.06.2021 pre spoločnosť Velneg, s.r.o., Nižná brána 983/12, 

Kežmarok, IČO: 51 001 799, za účelom výstavby prístupových komunikácií, chodníkov             

a parkovacích miest pre obyvateľov sídliska JUH a obyvateľov polyfunkčného domu, ktoré 

po ich výstavbe bezplatne prevedie do vlastníctva mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 322/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie termínu bezodplatného prevodu do vlastníctva mesta Kežmarok po výstavbe                 

do 30. 06. 2021. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 323/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

uznesenie, ktorým sa mení uznesenie č. 179/2020 zo dňa 15.10.2020 takto:  

 

slová  

parc. č. CKN 2409/2 

 

sa nahrádzajú slovami 

 

parc. č. CKN 2402/9  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 324/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 23/2019 zo dňa 26.02.2019 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  pozemkov p. č. KN-E 6732/1 druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 1144 m
2
,  p. č. KN-E 6733/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 

4149 m
2
, p. č. KN-E 6733/2 druh pozemku ostatná plocha o výmere 301 m

2
 , p. č.                    

KN-E 6733/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 2078 m
2
, p. č. KN-C 5052/25 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 952 m
2
, p. č. KN-C 5052/54 druh pozemku 

ostatná plocha o výmere 1342 m
2
 v k.ú. Kežmarok zapísaných v LV č. 1 a 2430 na 

umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN a NN na slúžiacich pozemkoch: v prospech 

vlastníka stavby Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361             

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

 - trpieť umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN a NN, tak ako to bude 

zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby kábelových rozvodov VN a NN a ich 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby kábelových rozvodov VN a NN a to dĺžkou rozvodov a ich ochranným pásmom                   

na slúžiacich pozemkoch. 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  pozemkov parc. č.: 

 

E-KN 6732/1, ostatná plocha o výmere 1144 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 2430,             

k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

E-KN 6733/1, ostatná plocha o výmere 4047 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 2430,               

k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

  



 

 

E-KN 6733/2, ostatná plocha o výmere 301 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 2430,             

k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

E-KN 6733/3, ostatná plocha o výmere 2078 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 2430,            

k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

C-KN 5052/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 952 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 1, k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

  

C-KN 5052/54, ostatná plocha o výmere 1342 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1,             

k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 
  

na umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN a NN na slúžiacich pozemkoch:                  

v prospech vlastníka stavby Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice,                 

IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN a NN, tak ako to bude 

zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby kábelových rozvodov VN a NN a ich 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby kábelových rozvodov VN a NN a to dĺžkou rozvodov a ich ochranným pásmom                  

na slúžiacich pozemkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 325/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 24/2019 zo dňa 26.02.2019 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  pozemku p. č. KN-C 6684/6 druh pozemku  

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329 m
2
 v k.ú. Kežmarok zapísaného v LV č. 1                   

na umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN na slúžiacom pozemku: v prospech 

vlastníka stavby Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN, tak ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby kábelových rozvodov VN  a ich 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby kábelových rozvodov VN a to dĺžkou rozvodov a jeho ochranným pásmom                        

na slúžiacich pozemkoch.  

 

sa nahrádza novým znením: 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  pozemkov parc. č.: 

 

C-KN 6684/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 1, k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

C-KN 6839/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 1, k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

C-KN 6836/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8750 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 1, k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN na slúžiacich pozemkoch: v prospech 

vlastníka stavby Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice,                       

IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 



 

 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie kábelových rozvodov VN, tak ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby kábelových rozvodov VN  a ich 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby kábelových rozvodov VN a to dĺžkou rozvodov a jeho ochranným pásmom                           

na slúžiacich pozemkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 326/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 28/2020 zo dňa 13.02.2020 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

  

zriadenie vecného bremena na časti  pozemku KN-E 6647/2, druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 1707 m
2
, k.ú. Kežmarok, v prospech Filipa Kormoša, nar.: ................. trvale bytom 

Pod lesom 18, Kežmarok  s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej 

prípojky   tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 

bremena, 

 



 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby plynovej, vodovodnej, 

kanalizačnej a el. prípojky a ich  príslušenstva. 

 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby  plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a el. prípojky, a to dĺžkou prípojok a ich 

ochranného pásma  na slúžiacom pozemku.   

 

sa nahrádza novým znením: 

 

zriadenie vecného bremena na časti  pozemkov parc. č.: 

 

E-KN 6647/2, ostatná plocha o výmere 1707 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 2430,                   

k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

E-KN 6634/1, ostatná plocha o výmere 2314 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1,                   

k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky                     

na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka stavby Filipa Kormoša, nar. ..............., trvale 

bytom Pod lesom 1010/18, Kežmarok s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej 

prípojky tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 

bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby plynovej, vodovodnej, 

kanalizačnej a el. prípojky a ich  príslušenstva. 

 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky 

plynovej prípojky, 1,50 eur/m dĺžky vodovodnej prípojky, 1,50 eur/m dĺžky kanalizačnej 

prípojky a 1,50 eur/m dĺžky elektrickej prípojky. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby  plynovej, vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky a to dĺžkou prípojok  a ich 

ochranného pásma  na slúžiacich pozemkoch.   

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 327/2020 

 

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 určitú,                            

do 31.10.2021.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 328/2020 

 

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. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 Justíne 



 

 

Valentovej, trvale bytom Košická 2224/12, 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. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Justíne 

Valentovej,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 329/2020 

 

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. 5 v bytovom dome Weilburská 2396/1 Lukášovi 

Kapraňovi s manželkou Barborou, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom  

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že nie je v ich možnostiach riešiť bytovú situáciu inak 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilbuská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Lukášovi 

Kapraňovi s manželkou Barborou, trvale bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok,  na dobu 

určitú, do 30.11.2022. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 330/2020 

 

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 bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 

2501/1 v Kežmarku Ivanovi Madarászovi,  trvale bytom Obrancov mieru 1512/7, Kežmarok 

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

s družkou a dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch, čo je 

finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok financií nemôže vyriešiť. Mesto 

Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, Ivanovi 

Madarászovi, trvale bytom Obrancov mieru 1512/7, Kežmarok,  na dobu určitú,                           

do 31.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 331/2020 

 

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 Lanškrounská 2527/1B 



 

 

v Kežmarku Kristíne Štrébl s manželom Jánom, trvale bytom Toporcerova 1311/13,  

Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi 

nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva spoločne so svokrovcami v stiesnených 

podmienkach a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Kristíne Štrébl 

s manželom Jánom, trvale bytom Toporcerova 1311/13, Kežmarok, na dobu určitú,            

do 31. 10. 2023. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 332/2020 

 

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 Lanškrounská 2527/1C 

v Kežmarku Simone Plačkovej s manželom Mariánom, trvale bytom Lanškrounská 

2527/1C,  Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu 

s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá v súčasnosti býva v dvojizbovom mestskom 

nájomnom byte č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku, ktorý je pre 

štvorčlennú rodinu už nepostačujúci. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Simone Plačkovej 

s manželom Mariánom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, na dobu určitú,  

do 31. 10. 2023. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 333/2020 

 

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 Lanškrounská 2527/1C 

v Kežmarku Márii Drugačovej, trvale bytom Levočská 1767/4,  Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným 

dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach spoločne s rodičmi v byte a je potrebné 

vyriešiť jej bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Márii Drugačovej, 

trvale bytom Levočská 1767/4, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 334/2020 

 

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. 6 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku 

Mgr. Patrícii Demeterovej, trvale bytom Bernolákova 1074/72, Vranov nad Topľou je 



 

 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá je 

zamestnankyňou mesta Kežmarok, býva v podnájme čo je finančne veľmi náročné a vlastné 

bývanie si pre nedostatok financií nemôže vyriešiť. 

  

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská  2595/2, Kežmarok Mgr. Patrícii Demeterovej, 

trvale bytom Bernolákova 1074/72, Vranov nad Topľou, na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 335/2020 

 

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. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

v Kežmarku Danielovi Šilonovi s manželkou Simonou, trvale bytom mesto Kežmarok, 

Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným 

nezaopatreným dieťaťom, dlhodobo bývajúcu v podnájme v jednoizbovom byte, ktorý je 

pre trojčlennú rodinu nepostačujúci a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

  

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 23 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Danielovi Šilonovi 

s manželkou Simonou, trvale bytom mesto Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 336/2020 

 

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. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku 

MUDr. Marii Bodnar, prechodne bytom Staré Grunty 36, Karlova Ves – Bratislava, je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu stabilizácie lekárky gynekologicko-

pôrodníckeho oddelenia  Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.,                        

Huncovská 42. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok, MUDr. Marii Bodnar, 

prechodne bytom Staré Grunty 36, Karlova Ves – Bratislava, na dobu určitú, do 30.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 337/2020 

 

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 Weilburská 2550/11 v Kežmarku 

Mgr. Ondrejovi Miškovičovi, trvale bytom Mierova 742/11, Spišská Belá, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o  žiadateľa, ktorý je zamestnanom mesta 



 

 

Kežmarok, v súčasnosti býva s družkou v stiesnených  podmienkach spoločne s rodičmi,                 

vo februári 2021 plánujú uzavrieť manželstvo a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok, Mgr. Ondrejovi 

Miškovičovi, trvale bytom Mierova 742/11, Spišská Belá, na dobu určitú, do 30.11.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 338/2020 

 

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 

v Kežmarku Jaroslavovi Zubalovi, trvale bytom mesto Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, invalidného dôchodcu, ktorý býva spoločne 

s družkou dlhodobo v podnájmoch, čo je finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre 

nedostatok finančných prostriedkov nemôžu vyriešiť. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, Jaroslavovi Zubalovi, 

trvale bytom mesto Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 339/2020 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

schvaľuje  

 

nájom jednoizbového bytu č. 25 s príslušenstvom, bytu 1. kategórie, nachádzajúceho sa 

v Dome s  opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, p. Jolane 

Tomaškovej, trvale bytom Kežmarok, Gen. Štefánika 1237/48, aktuálne bytom Kežmarok, 

Pradiareň č. 8 na dobu určitú, počas poskytovania opatrovateľskej služby, najdlhšie                   

do 30. 09. 2022.    

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 340/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

zrušuje uznesenie č. 275/2020 zo dňa 15.10.2020 

 

(nájom bytu č. 1, Lanškrounská 2527/1, Kežmarok Lenka Jašňáková, trvale bytom                 

Hlavná 621/4, Lendak, na dobu určitú,  do 31.10.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 341/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov spôsob prevodu vlastníctva bytu č. 9 na 3. poschodí v bytovom dome 

súp. č. 1651 na ulici Lanškrounská 21, vo vchode č. 21, Kežmarok, postaveného na pozemku 

C KN parc. č. 9436, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu vo veľkosti 4962/142931, zapísaného v LV č. 5794 v k.ú. Kežmarok 

obchodnou verejnou súťažou.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 342/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu                  

vo vlastníctve mesta Kežmarok a to bytu č. 9 na 3. poschodí v bytovom dome súp. č. 1651            

na ulici Lanškrounská 21, vo vchode č. 21, Kežmarok, postaveného na pozemku C KN parc. 

č. 9436, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu vo veľkosti 4962/142931, zapísaného v LV č. 5794 v k.ú. Kežmarok, 

podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 343/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

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 tak ako je to uvedené v Dodatku č. 15. 

k Zakladateľskej listine zo dňa 16.10.1995 v znení jej neskorších dodatkov obchodnej 

spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 344/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

zmenu uznesenia č. 159/2020 rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta 

Kežmarok na rok 2020 podľa VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 podľa priloženého 

návrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 345/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

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

 

uzatvorenie Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej 

stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“ 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 346/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s ú h l a s í 

 

s uzavretím Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie 

udržateľného mestského rozvoja „Poprad-Svit-Kežmarok“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 347/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku   

 

súhlasí  so začatím  procesu  obstarania zmeny Územného plánu mesta  Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10. 12. 2020 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 348/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s ch va ľu j e  

 

cenu za prenájom stánkov poskytnutých mestom Kežmarok v čase od 12. 12. 2020                 

do 31. 12. 2020 

 

a) za stánky s predajom občerstvenia vrátane alkoholických nápojov         -    10 eur/deň 

b) za stánky s ostatným sortimentom bez predaja alkoholických nápojov   -  0,01 eur/deň 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 


