
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 203/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 31.05.2015, za kontrolované obdobie 

roka 2015 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 204/2015 

 

1/ Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 

finančnej kontroly č. 6/2015 – kontrola postupu zadávania zákazky na dodanie tovaru 

v hodnote 2996,-eur 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 205/2015 

 

 

2/ Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 

finančnej kontroly č. 5/2015 - kontrola, úplnosti, zákonnosti, správnosti vedenia mzdovej 

agendy a hospodárnosti a efektívnosti nakladania s vlastným a zvereným majetkom Centre 

voľného času, Kežmarok za obdobie rokov 2012 – 2015 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 206/2015 

 

 

3/ Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o prešetrení sťažnosti 

na postup pri prešetrovaných sťažnostiach vo veci nesprávneho výpočtu a zákonnosti VZN č. 

9/2009  odstúpená Úradom vlády SR na základe sťažnosti pána Ing. Valentína Holovu 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 207/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  berie na vedomie  správu  o vývoji a stave  

zdravotníckeho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok – Nemocnica 

Dr. Vojtecha Alexandra  v Kežmarku n.o. a splnomocňuje PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka – 

primátora mesta, aby pokračoval v komunikácii s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra, 

n.o., v oblasti smerovania a riadenia nemocnice v súčinnosti s mestom.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 208/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo  na VZN č.  23/2015 mesta Kežmarok, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na 

dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 209/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení Mesta 

Kežmarok č. 24/2015 o ďalších výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polície v 

Kežmarku. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 210/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  určuje  rozsah technických prostriedkov Mestskej 

polície v Kežmarku takto: 

 

ROZSAH  TECHNICKÝCH  PROSTRIEDKOV  POUŽÍVANÝCH  PRÍSLUŠNÍKMI 

MESTSKEJ  POLÍCIE  V  KEŽMARKU  PRI  PLNENÍ  ÚLOH  

 

1/  Motorové vozidlá s príslušenstvom. 

2/ Zvláštne výstražné znamenia umiestnené na motorových vozidlách  /svetelné a 

zvukové/.  

3/  Bicykle s označením príslušnosti k mestskej polícii.  

4/  Krátka guľová zbraň s nábojmi a príslušenstvom, plynová zbraň s príslušenstvom.  

5/ Putá /kovové, plastové, rezač plastových pút/, slzotvorné prostriedky,  tonfa, obušok, 

TASER, svietidlá a vreckové svietidlá,  nástavce na zastavovanie vozidiel a kombinácia 

týchto prostriedkov. 

6/  Čítačka na zistenie čipu pôvodu psa. 

7/ Pult centralizovanej ochrany objektov s kompletným príslušenstvom, počítačové 

zostavy na ovládanie parkovacieho systému. 



8/ Technické zariadenia na zaznamenávanie a prenos obrazu a zvuku,  na uchovávanie 

záznamov.  

9/   Pevné a mobilné kamery na monitorovanie verejných priestranstiev.  

10/  Digitálne rádiostanice, GPS monitorovacie systémy. 

11/  Alko – tester a iné prostriedky na zisťovanie návykových látok.   

12/  Digitálne fotoaparáty a kamery.    

13/ Výcvikové prostriedky /vzduchové a malokalibrové pištole, palice, makivara, 

rukavice, terče, kovové gongy/.   

14/  Zastavovacie terče.  

15/  Ďalekohľady, ochranné okuliare.     

16/ Nepriestrelné vesty.  

17/  Technické prostriedky k zabráneniu odjazdu motorového vozidla.  

18/ Prenosné dopravné značky, stĺpy na umiestnenie dopravných a iných informácií, 

páska s označením „mestská polícia“, alebo reflexným značením. 

19/ Tyče na odchyt psov,   kovové klietky, špeciálne rukavice, pištole, narkotizačné strelivo 

a ďalšie prostriedky potrebné na odchyt psov a zvierat. 

20/  Technické prostriedky na výcvik psov a výkon policajnej služby so psami. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 211/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dohodu  o urovnaní medzi Mestom 

Kežmarok a spoločnosťou SportReal Nitra s.r.o., IČO 36782041, so sídlom Pražská 2, 949 

11 Nitra,ktorej predmetom je záväzok Mesta Kežmarok uhradiť spoločnosti SportReal 

Nitra s.r.o. sumu vo výške 17.368,94 EUR za podmienky, že dohoda bude považovaná za 

úplnú a konečnú dohodu o sporných nárokoch vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo, 

predmetom ktorej bolo uskutočnenie stavebných prác spojených so zhotovením diela 

„Rekonštrukcia atletického oválu a rozbežiska pre skok do diaľky“ a  z odsúhlasených 

naviac prác. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 212/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Tarifu v mestskej hromadnej autobusovej 

doprave v Kežmarku podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 213/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie monitorovaciu správu Mesta 

Kežmarok za 1. polrok 2015. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 214/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2015 rozpočtovým opatrením č. 6/2015 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 215/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 201/2015 zo dňa 5.8. 2015. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 216/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje bod č. 4) uznesenia č. 189/2015 zo dňa 4.6. 

2015 v znení: 

„4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 

2015 nasledovne: 



a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 ZŠ, 

Nižná brána s jedálňou a ŠKD vo výške 94170 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.5 

Mestská športová hala vo výške 60 000 eur.“ 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

           primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 217/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie dotácie pre 1. MFK Kežmarok 

o 5 000 eur z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 1/2010. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 218/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje usporiadanie zisteného rozdielu medzi 

disponibilnými zdrojmi rezervného fondu a evidenčným stavom rezervného fondu 

nasledovne: 

Tvorba rezervného fondu:       82 345,30 € 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 219/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu termínu  plnenia  uznesenia  číslo 

193/2015   na  nový termín   29.10.2015. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 220/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 

zrušuje uznesenie  č. 141/2015  zo dňa 04.6.2015. 
(uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového bytu č. 2 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, v Dome 

s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  Gabriele Hrinovej, bytom Vyšný mlyn 

13, Kežmarok,  na dobu určitú do 31.05.2017) 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 221/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e Dodatok č. 3  k  Zásadám hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 222/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ú h l a s í  s odpisovaním technického zhodnotenia 

stavby „Rekonštrukcia a dostavba manipulačno-expedičnej prevádzkovej budovy na 

pozemku KN-C 417/6 v k.ú. Tatranská Lomnica“ a stavby „Protipožiarna lesná cesta 

Kežmarské Žľaby – Horáreň Mlynčeky rekonštrukcia“ spoločnosťou Lesy mesta 

Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 223/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 

3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Kežmarok diel „3“ o výmere 24m2 pričlenený 

k parcele 3296/37 o celkovej výmere 475m2, druh pozemku ost. plocha, podľa 

geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového spoluvlastníctva pre manželov Ing. 

Jozefa Hritza a MUDr. Evy Hritzovej, bytom J.Jesenského 3296/1, Kežmarok, je prípad 

hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlý k pozemku 

s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, je čiastočne zastavaný oplotením žiadateľov 

a s iným využitím pozemku vzhľadom na jeho výmeru a tvar pozemku mesto neuvažuje. 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. 

Kežmarok diel „3“ o výmere 24m2 pričlenený k parcele 3296/37 o celkovej výmere 475m2, 

druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového 



spoluvlastníctva pre manželov Ing. Jozefa Hritza a MUDr. Evu Hritzovú, bytom J. 

Jesenského  2329/1, Kežmarok, za cenu 27,-eur/m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 224/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 

3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Kežmarok diel „2“ o výmere 41m2 pričlenený 

k parcele 3296/38 o celkovej výmere 606m2, druh pozemku ost. plocha, podľa 

geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového spoluvlastníctva pre manželov Bc. 

Jozefa Mešára a Mgr. Anny Mešárovej, bytom Krížova Ves 116, je prípad hodný 

osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlý k pozemku s rodinným 

domom vo vlastníctve žiadateľov, je čiastočne zastavaný oplotením žiadateľov a s iným 

využitím pozemku vzhľadom na jeho výmeru a tvar pozemku mesto neuvažuje. Ide 

o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. 

Kežmarok diel „2“ o výmere 41m2 pričlenený k parcele 3296/38 o celkovej výmere 606m2, 

druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového 

spoluvlastníctva pre manželov Bc. Jozefa Mešára a Mgr. Annu Mešárovú, bytom Krížova 

Ves 116, za cenu 27,-eur/m2.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 225/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku par.č. KN-C 

3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. Kežmarok diel „1“ o výmere 89m2 pričlenený 

k parcele 3296/51 o celkovej výmere 543m2, druh pozemku ostatná plocha, podľa 

geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového spoluvlastníctva pre manželov 

Stanislava Turcera a Marcelu Turcerovú, bytom Kukučínova 22, Kežmarok, je prípad 

hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný pozemok je priľahlý k pozemku 

s rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, je čiastočne zastavaný oplotením žiadateľov 

a s iným využitím pozemku vzhľadom na jeho výmeru a tvar pozemku mesto neuvažuje. 

Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov. 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3296/1, druh pozemku ostatná plocha,  k.ú. 

Kežmarok diel „1“ o výmere 89m2 pričlenený k parcele 3296/51 o celkovej výmere 543m2, 

druh pozemku ostatná plocha, podľa geometrického plánu č.10/2015 do bezpodielového 

spoluvlastníctva pre manželov Stanislava Turcera a Marcelu Turcerovú, bytom 

Kukučínova 22, Kežmarok, za cenu 27,-eur/m2.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 226/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s c h v a ľ u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov  odpredaj časti parcely KN-C 2131/1 o výmere 13 m2, k.ú. 



Kežmarok a časti parcely KN-C 2142/1 o výmere 23 m2, k.ú. Kežmarok pre Tomáša 

Zelinu s manželkou Danou bytom Michalská 2, Kežmarok za cenu 10,95 eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 227/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

a) z r u š u j e  

uznesenie č. 111/2011 zo dňa  14.4.2011, 

b) 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 prenájom pozemkov uvedených v prílohe, lesných skladov, 

lesných ciest, zvážnic a chodníkov na predmetných pozemkoch v katastrálnom území 

Tatranská Lomnica, Mlynčeky a Stráne pod Tatrami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, 

s.r.o. je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu vykonaných pozemkových úprav 

v katastrálnom území Mlynčeky, vykonanej zmene katastrálnej hranice medzi obcou 

Mlynčeky a mestom Vysoké Tatry,   upresnenia pozemkov a  doplnenia predmetu nájmu 

o pozemky, ktoré mesto nadobudlo po založení spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. a 

nie sú predmetom platnej nájomnej zmluvy a spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

bola založená za účelom obhospodarovania lesného majetku mesta Kežmarok, 

c) s ch v a ľ u j e 

prenájom pozemkov uvedených v prílohe, lesných skladov, lesných ciest, zvážnic 

a chodníkov na predmetných pozemkoch v katastrálnom území Tatranská Lomnica, 

Mlynčeky a Stráne pod Tatrami spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.  so sídlom 

Vysoké Tatry, Kežmarské Žľaby 12019, IČO 46 119 809, na dobu do 18.4.2041, s tým, že 

do 18.4.2021 bude nájom bezplatný, po uvedenej dobe bude nájomca platiť nájomné vo 

výške stanovenej v súlade s § 21, ods. 5 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme 

poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a 

zmene niektorých zákonov a to na základe znaleckého posudku, ktorý bude vypracovaný 

znalcom zapísaným v zozname znalcov podľa zákona o znalcoch a tlmočníkoch, pokiaľ sa 

prenajímateľ a nájomca nedohodnú inak. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 228/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku 

Márii Suchanovskej s manželom Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, 

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

nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v dvojizbovom mestskom nájomnom byte v bytovom 

dome na Weilburskej 2442/5, ktorý je pre nich nepostačujúci. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Márii Suchanovskej s 

manželom Rastislavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 229/2015 

 

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. 4 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku 

Marcele Suchej, trvale bytom Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok je prípadom 

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

dieťaťom, ktorá býva spoločne s rodičmi v byte. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburskej 2442/5, Kežmarok Marcele Suchej, trvale 

bytom Karola Kuzmányho 1579/29, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 230/2015 

 

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 na ulici Priekopa 2322/59A v Kežmarku Vladimírovi 

Oračkovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu, ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu 

v nevyhovujúcich podmienkach v byte na Hlavnom námestí 93/53 v Kežmarku. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu na ulici Priekopa 2322/59A, Kežmarok Vladimírovi Oračkovi s manželkou 

Marcelou,  trvale bytom Mesto Kežmarok,  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 231/2015 

 

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. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Emílii 

Slovíkovej, 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. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Emílii 

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

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 232/2015 

 

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. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Alžbete Pavličkovej, 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. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Alžbete 

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

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 233/2015 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14  Lenke 

Stančekovej, 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. 19 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Lenke 

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

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 234/2015 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14  Eve 

Martonovej, 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. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eve 

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

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 235/2015 

 

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. 11 v bytovom dome Košická 2485/13 Márii 

Žembovej, trvale bytom Košická 2485/13, 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. 11 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Márii 

Žembovej,  trvale bytom  Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 236/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2374/3  Beáte 

Némethovej s manželom Viliamom, trvale bytom Košická 2374/3, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Beáte 

Némethovej s manželom Viliamom,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 237/2015 

 

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. 3 v bytovom dome Košická 2374/3 Anne Bolešovej 

s manželom Pavlom, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 3 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Anne Bolešovej 

s manželom Pavlom,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 238/2015 

 

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. 4 v bytovom dome Košická 2374/3 Jaroslavovi 

Hőcherovi s manželkou Martinou, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 4 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Jaroslavovi 

Hőcherovi s manželkou Martinou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 239/2015 

 

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 2374/3 Františkovi 

Slaninovi s manželkou Jozefínou, trvale bytom Košická 2374/3, 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 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Františkovi 

Slaninovi s manželkou Jozefínou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 240/2015 

 

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 Košická 2374/3 Anne 

Ribovičovej s manželom Jozefom, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 6 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Ribovičovej s manželom Jozefom,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 241/2015 

 

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. 7 v bytovom dome Košická 2374/3 Ľubomírovi 

Marcinekovi s manželkou Alenou, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 7 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi 

Marcinekovi s manželkou Alenou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 242/2015 

 

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. 8 v bytovom dome Košická 2374/3 Matejovi 

Vernarskému s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 8 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Matejovi 

Vernarskému s manželkou Renátou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 243/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2374/3 Ing. Elene 

Hlaváčovej, trvale bytom Košická 2374/3, 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. 9 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Ing. Elene 

Hlaváčovej,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 244/2015 

 

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. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 Dagmar 

Kendiovej s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, 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. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar 

Kendiovej s manželom Štefanom,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 245/2015 

 

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. 12 v bytovom dome Košická 2374/1 Petrovi Šiškovi 

s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2374/1, 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. 12 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Šiškovi 

s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 246/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2374/1 Jane 

Tyrpákovej s manželom Jozefom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy 

o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Jane 

Tyrpákovej s manželom Jozefom,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 247/2015 

 

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. 15 v bytovom dome Košická 2374/1 MVDr. 

Gregorovi Paštékovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Košická 2374/1, 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. 15 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi MVDr. 

Gregorovi Paštékovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na 

dobu troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 248/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2374/1 Petrovi 

Garančovskému  s manželkou Ivanou, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie 

zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi 

Garančovskému s manželkou Ivanou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 249/2015 

 

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. 18 v bytovom dome Košická 2374/1 Ing. Miroslave 

Siskovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Košická 2374/1, 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. 18 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. Miroslave 

Siskovej s manželom Radoslavom,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 250/2015 

 

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 Košická 2374/1 Pavlovi 

Piatrovi s manželkou Milenou, trvale bytom Košická 2374/1, 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. 19 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Pavlovi Piatrovi 

s manželkou Milenou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 251/2015 

 

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 Košická 2374/1 Stanislavovi 

Ludrovskému s manželkou Vierou, prechodne bytom Košická 2374/1, 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. 23 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Stanislavovi Ludrovskému 

s manželkou Vierou,  prechodne bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 252/2015 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

r o z h o d u j e  

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

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

uvedených v prílohe č.1 v objekte súp. č. 1788 na ul. Huncovská 42 v Kežmarku o výmere 

383,30m2, pre DIALCORP s.r.o. U stadiónu 1555, Rychnov nad Kněžnou 516 01, IČO : 

62061127, DIALCORP s.r.o. organizačná zložka, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 

36 512 338, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že uvedená spoločnosť 

prevádzkuje v predmetných nebytových priestoroch zdravotnícku činnosť - dialyzačné 

pracovisko pre pacientov  okresu Kežmarok  

s ch v a ľ u j e  

predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte súp. č. 1788 na ul. Huncovská 42 

v Kežmarku uvedených v prílohe č.1 o výmere 383,30m2, pre DIALCORP s.r.o. 

U stadiónu 1555, Rychnov nad Kněžnou 516 01, IČO : 62061127, DIALCORP s.r.o. 

organizačná zložka, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok, IČO 36 512 338, na obdobie do 

31.03.2019, za nájomné vo výške 30 000 eur/rok, s tým, že nájomca má po uplynutí doby 

nájmu prednostné právo na predĺženie doby nájmu na obdobie ďalších dvoch rokov za 

podmienky, že sa prenajímateľ rozhodne predmetné nebytové priestory naďalej 

prenajímať a nájomca si počas doby nájmu riadne a včas plnil svoje povinnosti 

vyplývajúce  z nájomnej zmluvy. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 253/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely KN-E 6552/201  k.ú. Tatranská 

Lomnica v prospech vlastníka stavby na slúžiacom pozemku Mesto Vysoké Tatry  

v súvislosti so stavbou :„Príprava na vybudovanie cyklistického chodníka Tatranská 

Lomnica – Tatranská Kotlina“s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok: 

a/ trpieť stavbu cyklochodníka a cyklistického mobiliáru na slúžiacom pozemku, tak ako 



to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby, 

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného  cez slúžiaci pozemok pri údržbe a opravách stavby  

a jej prevádzke 

Presnú  trasu cyklochodníka   určí geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie 

vecného bremena.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 254/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časť parciel KN-C 6836/9 a KN-C 6836/10,  k.ú. 

Kežmarok v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich 

pozemkoch   - ROSLER - Domáce potreby, s.r.o. Žakovce 128,  v súvislosti so stavbou 

elektrickej prípojky,   s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

a/ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 

pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie 

stavby,   

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, prevádzke, 

údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 

c/ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 

stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 

v m2, vymedzenou  dĺžkou el. kábla   na slúžiacich  pozemkoch   a šírkou  jeho  

ochranného pásma. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 255/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti parcely KN-E 350/2 - k.ú. Kežmarok 

v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch   

- Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou: Kežmarok – úprava 

VN kábla, V 481 TS25-TS28  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok: 

a/ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich 

pozemkoch, tak,  ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné 

zameranie stavby,   

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, prevádzke, 

údržbe a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 

c/ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného 

bremena podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike. 

Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie 

stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou 

v m2, vymedzenou  dĺžkou el. kábla   na slúžiacich  pozemkoch   a šírkou  jeho  ochranného 

pásma. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 256/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje 



 

a) Účasť mesta Kežmarok vo vlajkovom projekte“  Historicko-kultúrno-prírodná 

cesta okolo Tatier – II. etapa. 

b) Účasť mesta Kežmarok vo vlajkovom projekte Farby poľsko-slovenského 

pohraničia. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 257/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o činnosti Komisie pre 

ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 10.09.2015 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 258/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

schvaľuje náhradu za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 zák. č. 326/2005 Z.z. 

o lesoch v znení neskorších predpisov v celkovej výške 1 €, pri výstavbe a užívaní 

automatickej meteorologickej stanice na časti pozemku 6567/1 o výmere 20 m² pre Horskú 

záchrannú službu Vysoké Tatry.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



 


