
     Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 260/217 

 

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. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. 

4. Informácia o nemocnici NsP Kežmarok. 

5.  Návrh VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku rodičov a iných fyzických osôb 

na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území mesta Kežmarok. 

6. Návrh na zmenu a doplnenie  Zásad hospodárenia s majetkom mesta  Kežmarok.  

7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 

9/2017. 

8.  Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy, spolufinancovania a predloženia žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, Prioritná os 1 

programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“  

pre projekt: „Obnova starej obchodnej vínnej cesty medzi Mestom Kežmarok a mestom 

Limanowa“  

9. Návrh   na   schválenie, spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok zo zdrojov EÚ na projekt :  Budovanie systémov vyhodnocovania rizík 

a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 

zmenou klímy v meste Kežmarok pre projekt (pracovný názov) 

10. Návrh na zámenu pozemkov – Mesto Kežmarok -  ZAMAZ s.r.o. 

11. Prenájom nebytových priestorov  

a/v Objekte Dr. Daniela Fischera 7  pre LSPP n.o., Kuzmányho 3 , Poprad  

b/v objekte Polikliniky – Hviezdoslavova 27 

- MOBILA, s.r.o. I. Stodolu 15, Kežmarok 

- JEDINMED, s.r.o. Rázusova 8 , Poprad 

12. Návrh na prenájom  bytu č.7, Košická 2224/12 

13. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14,  Weilburská 2550/13 

14. Návrh na  predĺženie  nájmu bytu  Priekopa 2322/59A. 

15. Návrh na zmenu uznesenia č. 81/2017 – (oprava chyby v písaní ) 

16. Návrh na zriadenie vecného bremena 

- VSD, a.s. 

- Centroglob – Kežmarok s.r.o. 

17. Návrh na  voľbu člena Správnej rady neziskovej organizácie  Nemocnica Dr. Alexandra. 



18. Rôzne 

            a) Priebežná správa o činnosti komisie pre tvorbu návrhu strategického smerovania  

                činnosti Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

            b) Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením  

       č. 10/2017. 

19. Interpelácie. 

20. Záver. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák   

             primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 261/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú   

 p. poslanca  Vojtecha Wagnera   

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca  Andreja Zreľaka  za  predsedu  komisie 

 p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú    za  člena  komisie 

 p. poslanca  Ondreja Jankuru   za  člena  komisie 

 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

p. poslankyňu   Janu Majorovú Garstkovú   

 p. poslanca  Vladimíra Škáru 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                        primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 262/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení 

prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  02. 10. 2017,  za kontrolované 

obdobia roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 263/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl, 

základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok.   

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                     primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 264/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

Dodatok č. 6  k  Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok podľa predloženého 

návrhu. 

 



N á v r h 

Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok  

 

Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení Dodatku č.1, Dodatku č. 2. Dodatku č. 

3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 sa menia a dopĺňajú takto: 

 

1. V Prílohe č. 1 názov bodu B. znie: 

B. Nebytové priestory a iné nehnuteľnosti v areáli škôl a centra voľného času 

 

2. V Prílohe č. 1 bod B. Nebytové priestory a iné nehnuteľnosti v areáli škôl a centra voľného 

času sa za písmeno  t) ) vkladá nové písmeno u), ktoré znie: 

     

u) lezecká stena v objekte CVČ, Gen. Štefánika 47   15,00 eur/hod. 

      bez výstroja (prilba, obuv, rukavice a pod.) 

 

 

Tento Dodatok č. 6 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 264/2017 dňa 

12.10.2017 a nadobúda účinnosť dňom 1.11.2017. 

 
 
 
 
 
 
    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                     primátor mesta 
 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 265/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 9/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                        primátor mesta 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 266/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného príspevku pre Mestské 

kultúrne stredisko na rok 2017 o čiastku 360 €. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                     primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 267/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného kapitálového príspevku 

pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 o čiastku 18 000 €. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                      primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 268/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

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

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

uskutočnenia projektu v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného 

a kulturného dedičstva cezhraničného územia“, 

  



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

 

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

osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kulturného dedičstva cezhraničného územia“. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                    primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 269/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP  na SO pre OP KŽP v rámci 24. výzvy na predkladanie ŽoNFP 

zameranej  na  Aktivitu B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania 

a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, názov 

projektu: „Autonómny varovný systém s monitoringom a plánom protipovodňovej ochrany 

pre mesto Kežmarok“  

 

b) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu a to 25 000,00€ s DPH 

 

c) kód výzvy OPKZP-PO3-SC311-2017-24 

  

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                     primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 270/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 



r o z h o d u j e 

 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že zámena časti pozemkov z parcely č. KN-E 

1110/5 diel „6“ o výmere 106m2, KN-E 1090 diel „7“ o výmere 12m2, KN-E 1091 diel „8“ 

o výmere 13m2 a KN-C 670/39 diel „9“ o výmere 10m2, spolu o výmere 141m2 vo vlastníctve 

mesta Kežmarok (novovytvorená parcela KN-C 670/126), za časť pozemku KN-C 670/90 diel 

„1“ o výmere 11m2 a spoluvlastnícky podiel vo výške 7/20 na časti pozemkov KN-E 1086 diel 

„2“ o výmere 105m2 a diel „3“ o výmere 57m2, KN-E 1087 diel „4“ o výmere 136m2 a diel „5“ 

o výmere 74m2 v spoluvlastníctve spoločnosti ZAMAZ, spol. s. r. o., Slavkovská 23, Kežmarok 

(novovytvorené parcely KN-C 670/124, 670/125 a 670/147), k. ú. Kežmarok, je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaného 

stavbou – parkoviskom vo vlastníctve žiadateľa a časti miestnej komunikácie vo vlastníctve 

mesta Kežmarok. S iným využitím časti pozemkov vzhľadom na tvar a výmery mesto 

neuvažuje. 

  

s c h v a ľ u j e 

 

zámenu časti pozemkov z parcely č. KN-E 1110/5 diel „6“ o výmere 106m2, KN-E 1090 diel „7“ 

o výmere 12m2, KN-E 1091 diel „8“ o výmere 13m2 a KN-C 670/39 diel „9“ o výmere 10m2, 

spolu o výmere 141m2 vo vlastníctve mesta Kežmarok 

 

(novovytvorená parcela KN-C 670/126), za časť pozemku KN-C 670/90 diel „1“ o výmere 

11m2, a spoluvlastnícky podiel vo výške 7/20 na časti pozemkov KN-E 1086 diel „2“ o výmere 

105m2 a diel „3“ o výmere 57m2, KN-E 1087 diel „4“ o výmere 136m2 a diel „5“ o výmere 74m2 

v spoluvlastníctve spoločnosti ZAMAZ, spol. s. r. o., Slavkovská 23, Kežmarok (novovytvorené 

parcely KN-C 670/124, 670/125 a 670/147), k. ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 

117/2016 (GP vyhotovil Ing. Ján Maniak dňa 4.7.2017) bez doplatenia rozdielu vo vecnej 

hodnote. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                    primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 271/2017 

 

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 – miestnosť 



č. 4.22, č.4.21, a č. 4.02 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 125,709m2 v objekte 

Dr. Daniela Fischera 7 Kežmarok,  pre  LSPP n. o., Kuzmányho 5100/3, Poprad, IČO 

50 587 536, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: LSPP, n. o. združuje všeobecných lekárov pre dospelých okresu Kežmarok, 

ktorí sú zo zákona povinní zabezpečovať lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Cieľom 

združenia je zabezpečiť pre občanov mesta Kežmarok a spádovej oblasti Kežmarok LSPP, 

resp. ambulantnú pohotovostnú službu, prípadne doplnkovú ambulantnú pohotovostnú 

službu. Nové nebytové priestory budú slúžiť na rozšírenie priestorov ambulancie o ďalšie 

miestnosti.   

 

S ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 4.22, č.4.21, a č. 4.02 a podiel na spoločných 

priestoroch spolu o výmere 125,709m2 v objekte Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok, pre LSPP 

n. o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO 50 587 536, na dobu 

neurčitú, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                     primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 272/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že  prenájom nebytových priestorov – miestnosť č. 2.02, č.2.04, č. 2.05 

na 1.poschodí a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 66,678m2 v budove 

Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku, pre: JEDINMED, s. r. o., Rázusova 2677/8, 058 

01 Poprad IČO: 47 877 553, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o žiadateľa, ktorý na základe platnej nájomnej zmluvy užíva nebytové 

priestory v objekte na ul. Dr. Daniela Fischera 7 na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 

v ambulancii praktického lekára pre dospelých. Existujúce nebytové priestory z hľadiska 

plánovanej zmeny ordinačných hodín vyplývajúcej z nových právnych predpisov nie sú 

postačujúce. 

 

Schvaľuje 

 

prenájom nebytových priestorov miestnosť č. 2.02, č. 2.04, č. 2.05 na 1.poschodí a podiel na 

spoločných priestoroch spolu o výmere 66,678m2 v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27 



v Kežmarku, pre: JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad IČO: 47 877 553 na 

dobu neurčitú, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                     primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 273/2017 

 

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 2224/12 v Kežmarku Beáte 

Slodičákovej, trvale bytom Slovenská Ves č. 304 je prípadom hodným osobitného zreteľa 

z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva dlhodobo 

v Kežmarku v podnájmoch, čo je finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok 

financií nemôžu vyriešiť. 

 

S c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Beáte Slodičákovej, trvale 

bytom Slovenská Ves č. 304 na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                     primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 274/2017 

 

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       

                      primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 275/2017 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14 Gustávovi 

Gáborovi s manželkou Janou, 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. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Gustávovi 

Gáborovi s manželkou Janou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák    

                     primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 276/2017 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14 Marcele 

Gáborovej s manželom Dušanom, 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. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Marcele Gáborovej 

s manželom Dušanom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného 

roka. 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                      primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 277/2017 

 
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 Gen. Štefánika 1049/14 Ivete 

Dollákovej, 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. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ivete 

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

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                       primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 278/2017 

 
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 Martine 

Škovranovej s manželom Petrom, 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. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Martine 

Škovranovej s manželom Petrom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                       primátor mesta 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 279/2017 

 

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. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 Antonovi 

Hricovi s manželkou Magdalénou, trvale bytom Weilburská 2550/13, 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. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi Antonovi 

Hricovi s manželkou Magdalénou,  trvale bytom  Weilburská 2550/13, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                       primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 280/2017 

 

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 Priekopa 2322/59A Vladimírovi Oračkovi s manželkou 

Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok je prípadom  hodným osobitného 

zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich 

možnostiach riešiť bytovú otázku situáciu inak. 

 

s c h v a ľ u j e 

 



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

Marcelou, trvale bytom Priekopa 2322/59A, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                      primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 281/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu chyby v písaní v uznesení č. 81/2017 zo dňa 27.4.2017 takto:  

 

slová  

10  IBV Kamenná baňa I.(časť miestne komunikácie)    637 298,38  

11  IBV Kamenná baňa skleníky (časť miestne komunikácie)      87 166,96 

 

sa nahrádzajú slovami 

10  IBV Kamenná baňa I. časť  (časť miestne komunikácie)  206 479,48 

11  IBV Kamenná baňa skleníky (časť miestne komunikácie)       37 533,73 

 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                      primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 282/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 



 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel E-KN č. 4992, C-KN č. 3152 a C-KN č. 

3138 - k. ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na 

slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská  distribučná,  a. s. Košice v súvislosti so stavbou „ 

Kežmarok  -  západný koniec – úprava NN siete, demontáž trafostanice TS 14“  s povinnosťou  

povinného mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia na slúžiacich  pozemkoch, tak, 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich  pozemkoch, cez slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby podzemného elektrického vedenia  

a jeho príslušenstva, 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia,  jeho ochranným pásmom na slúžiacich 

pozemkoch. 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

                         primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 283/2017 

1)     Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

z r u š u j e    

 

uznesenie č. 60/2016 zo dňa 21.03.2016 / VSD Košice – „Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“ 

 

2) s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel E-KN č. 6681/1 a KN-C č. 8811 k.ú. 

Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia a jednostĺpovej 

trafostanice na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti 

so stavbou “Kežmarok, Pod lesom – výstavba TS“ s  povinnosťou povinného  Mesta 

Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak ako 

to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,  

 



- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich  pozemkoch, cez slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby podzemného elektrického vedenia  

a jeho príslušenstva, 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby  VN prípojky , jednostĺpovej trafostanice , ako aj dĺžkou podzemného elektrického 

vedenia na slúžiacich pozemkoch.            

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                          primátor mesta 

                                     

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 284/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel E-KN č. 5285/1, E-KN č. 5286/2, E-KN 

č. 5287/3 a E-KN č. 6729 - k. ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného 

elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch: CENTROGLOB – KEŽMAROK, Slavkovská 

65, Kežmarok v súvislosti so stavbou „ Rekonštrukcia elektrickej prípojky NN a zmena 

MRK“  s povinnosťou  povinného mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia na slúžiacich  pozemkoch, tak, 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich  pozemkoch, cez slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby podzemného elektrického vedenia  

a jeho príslušenstva, 

 

 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                       primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 285/2017 

 

Msz berie na vedomie správu o činnosti komisie pre tvorbu smerovania činnosti nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. 

 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                     primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 12. 10. 2017 

 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 286/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 

rozpočtovým opatrením č. 10/2017 podľa predloženého návrhu.  

 

 

 

 

 

 

    

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                       primátor mesta         

  

 

 


