
                                                               Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 353/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
v o l í       do návrhovej komisie    
 p. poslanca Andreja Zreľaka za  člena komisie 
 p. poslanca Ondreja Jankuru  za člena komisie 
 
v o l í  do volebnej komisie 
 p. poslankyňu Veroniku Havírovú  za  predsedu  komisie 
 p. poslankyňu  Janu Majorovú Garstkovú za  člena  komisie 
 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú  za  člena  komisie 
 
b e r i e     n a      v e d o m i e     

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 
 p. poslanca Matúša Poláka 
 p. poslanca Vojtecha Wagnera 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 
 p. Martinu Brejkovú 
 
                                                                                           
 
                                                                                            
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
                                                               
                                                                   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 354/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 
s c h v a ľ u j e      program rokovania  mestského zastupiteľstva    v Kežmarku   podľa 
predložených schválených návrhov: 
 

Program: 
 

1. Otvorenie. 
2. Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 
4. Plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na  prvý polrok 2017 
5. Návrh VZN č. ..../2016 o miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady  



6. Návrh na schválenie  úkonov potrebných na zmenu   činnosti   a presun kompetencií  
medzi  spoločnosťou Verejno-prospešné služby príspevková organizácia  a Technické 
služby s.r.o. 

7. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 
11/2016 

8. Návrh  VZN č. ......  /2016 o financovaní základných umeleckých škôl, materských 
škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok   

9. Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu  rozpočtu mesta na rok 2017 - 2019. 
10. Návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 2017-2019 
11. Návrh na menovanie členov Správnej  rady   Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n.o. 
12. Zmeny v komisiách MsZ . 
13. Návrh na zmenu kalendárneho plánu zasadnutí  na rok 2017. 
14. Návrh na schválenie vyradenia majetku z účtovnej evidencie rozpočtovej organizácie 

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok.    
15. Návrh na predĺženie nájmu bytov  č. 12, 13 a 29  v Dome s opatrovateľskou službou 

 na  ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku.  
16. Návrh na odpredaj časti pozemku KN-E 6774/5 Terézia Gladišová,, Anton Kovalský  

a manž.Oľga  Kovalskú, Michalská 6, Kežmarok   
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk 

- OZ Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2 
- OZ 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2 
- OZ Klub priateľov Magury, Michalská 18, Kežmarok 
- Lýdia Polovková,  Huncovce 132  

18. Návrh na zrušenie uznesení č. 230/2016 a č. 233/2016 zo dňa 8.9.2016 
19. Návrh na nájom bytu č. 21, Košická 2374/1; č.  2,  Lanškrounská 2527/1B;  č. 17, č. 

20Weilburská 2550/11; 
20. Návrh na opakovaný nájom bytov Gen. Štefánika 1049/14;Lanškrounská 

2527/1C;Košická 2224/12   
21. Návrh na zriadenie vecného bremena  - Pavol Dziak, Školská 22, Ľubica a  Marek 

Rams,  Bardejovská 9,KK 
22. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu (pracovný názov) Seniorfit park na 

základe Výzvy na poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb.  
Prioritná oblasť: Podpora inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii 
prijímateľov sociálnej služby a ich začlenenie do komunity. 

23. Rôzne 
A: „Návrh na schválenie zmien v orgánoch spoločnosti Lesy mesta Kežmarok“ 

24. Interpelácie 
25.   Záver 

 
 
 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
                                                                   
 
 
 



                                                               Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 355/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  01.12.2016,  za 
kontrolované obdobia roka 2016 a predchádzajúce obdobia. 
 
 
                                                                                                
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
                                                                   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 356/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie  prvého polroka 2017 podľa predloženého  
návrhu v zmysle pozmeňujúcich návrhov. 
 
 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
                                                                   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 357/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uzniesko na Všeobecne záväznom nariadení 
mesta Kežmarok č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
                                                                                     PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 358/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 
 

A/  s c h v a ľ u j e  
 

rozšírenie predmetu činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, 
príspevkovej organizácie Mesta Kežmarok o nasledovné hlavné činnosti:  
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a 

verejných  priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a 
vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a 
dažďových kanalizácií na území mesta, 

- správa verejného osvetlenia na území mesta, 
- správa a údržba mestských trhovísk, parkovísk a verejných WC, vylepovacích 

verejných plôch a lepenie plagátov na území  mesta, 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien na území mesta, 
- správa a údržba mestských cintorínov, poskytovanie cintorínskych služieb, 
- nakladanie s odpadmi nie nebezpečnými na území mesta, 
- nakladanie s nebezpečným odpadom na území mesta, 
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení na území mesta, 
- správa a prevádzkovanie odstavných plôch pre motorového vozidlá na území mesta. 
 

B/  s ú h l a s í  
 

podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s rozšírením vykonávania 
podnikateľskej činnosti príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta 
Kežmarok v rozsahu oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušným 
orgánom štátnej správy. Táto činnosť je definovaná ako vedľajšia hospodárska činnosť 
príspevkovej organizácie. Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie 
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok sa rozširuje o tieto činnosti:  
- výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a 
verejných  priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného 
dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií, 
- reklamné a marketingové služby, 
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
- pohrebné služby vrátane prepravy  zosnulých, 
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, 
- sprostredkovanie činností v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľných 
živností, 
- montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení, 
- vedenie účtovníctva, 
- kamenárske práce, 
- poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá 
 

 



C/  s c h v a ľ u j e  
 
Odkúpenie nehnuteľného majetku  ktorý sa nachádza v areáli Poľná 1 
 

- Skladovacia plocha ÚMK    ZC ...  13.200,-  EUR s DPH 
- Parkovisko pri administratívnej budove.  ZC ...    2.720,-  EUR s DPH 

 
od Technických služieb Kežmarok s.r.o. za cenu   spolu  15.920,-  EUR  s DPH 
 
 
D/  s c h v a ľ u j e  
 
Odkúpenie hnuteľného majetku  ktorý sa nachádza v areáli Poľná 1 podľa prílohy 1  za  
cenu  114.000,-  EUR  s DPH. 
 
 
 
 
                                                                                     PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
 
                                                               Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 359/2016 
 
Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku 
 
b e r i e   n a      v e d o m i e        
 
vzdanie sa funkcie   p. riaditeľky  Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok 
príspevkovej organizácie Ing. Evy  Grotkovskej ku dňu 31.12.2016, 
 
m e n u j e  Ing. Jána Soliara 
 
do funkcie riaditeľa Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok  s účinnosťou  
od  01.01.2017.        
 
 
 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 



                                                               Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 360/2016 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2016 rozpočtovým opatrením č. 11/2016 podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 

 
                                                               Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 361/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku č. 348/2015 zo dňa 15. 12. 2015. 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 

                                                               
 
                                                               Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 362/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku č. 13/2016 zo dňa 11. 02. 2016. 
 
 
 
                                                                                              
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 



                                                               Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 363/2016 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku č. 52/2016 zo dňa 21. 03. 2016. 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
 
                                                               Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 364/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku č. 140/2016 zo dňa 21. 06. 2016. 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
                                                               Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 365/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva 
v Kežmarku č. 183/2016 zo dňa 26. 07. 2016. 
 
 
 
  
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 



                                                                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 366/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje kapitálový príspevok pre príspevkovú 
organizáciu mesta Verejnoprospešno služby vo výške 89 000 € na kúpu majetku 
od obchodnej spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok. 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
                                                                
                                                                Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 367/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje bežný príspevok pre príspevkovú 
organizáciu mesta Verejnoprospešno služby vo výške 25 000 € na kúpu majetku vrátane 
zásob od obchodnej spoločnosti Technické služby, s. r. o. Kežmarok.  
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                  
 
                                                                 Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 368/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení 
mesta Kežmarok č. 10/2016 o  financovaní základných umeleckých škôl, materských 
škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok.   
 
 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 



                                                               Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 369/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019. 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                               Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 370/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

s c h v a ľ u j e 

a) rozpočet  Mesta  Kežmarok na rok 2017 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný 
    vo výške 21 427 000 €; 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 2017 s výhľa- 
    dom na roky 2018 a 2019;  
 
b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610       
     vo výške 274 600 €; 
 
c)  príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 928 000 €;    
   
d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko  vo výške 590 700 €; 
 
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   49 000 €, 
pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK   vo výške     2 900 €; 

    - na úhradu za športovú činnosť  
            pre Mestský športový klub                                     vo výške 141 000 €, 
            pre 1. MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB KEŽMAROK    vo výške  13 000 €; 
                 
 
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 eur 
 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 

                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 371/2016 

 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok 
na roky 2018 a 2019 podľa predloženého návrhu. 
 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
                                                                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 372/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 
2017 celkom vo výške 2 997 800 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov: 
 
Prvok 2.1.5 Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa 

Prvok 2.1.5 
 

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - pod Turbínou - 
smerom na k. ú. Huncovce; PaPD a geometrický plán na 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov 

Prvok 3.4.3 Nákup pozemkov 
Prvok 3.4.3 Obnova objektu - statické zabezpečenie objektu Dr. Alexandra 16 
Prvok 3.4.3 Modernizácia strechy detského denného stacionára vrátane PaPD 
Prvok 5.4.1 Rozširovanie verejného osvetlenia 
Podprogram 5.5 Budovanie venčovísk pre psov 
Prvok 7.1.1 
 

Most na MK cez potok Ľubica (sídlisko Sever) a oprava MK Pod 
lesom  

Prvok 7.1.2 Rekonštrukcia chodníkov mesta 
Prvok 7.1.3 Rekonštrukcia a doplnenie plôch statickej dopravy 
Podprogram 8.2 Výmena prístreškov zastávok verejnej dopravy 
Prvok 9.1.1 
 

Materská škola Možiarska s jedálňou - PaPD na rozšírenie a 
zvýšenie kapacít MŠ 

Podprogram 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 
Prvok 10.4.1 Futbalový štadión - nákup vretenovej kosačky s príslušenstvom 



Prvok 10.4.3 Dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna 
Prvok 10.4.9 Prestavba letného kúpaliska 
Prvok 12.1.2 Revitalizácia vnútrobloku v meste Kežmarok - PaPD 
Podprogram 12.3 Multifukčné ihrisko na sídlisku JUH 
Podprogram 12.4 Rozhľadňa nad Kežmarkom - PaPD 
Podprogram 12.6 Nákup prvkov vianočného osvetlenia 
Prvok 13.1.1 
 

Zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia oddelení A1 a C, 
rekonštrukcia kuchyne - realizácia 

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov - rekonštrukcia oddelení C1 a C2 - PaPD 
Podprogram 14.1 Výstavba nájomných bytov - bytový dom Lanškrounska 1D, 1E 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
                                                                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 373/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
v o l í 
 

1. MUDr. Lýdiu Wikarskú, nar. ...,  rod.č.:.... 
trvale bytom: .Tvarožnianska 1367/4, 060 01 Kežmarok 
 

2. Mgr. Vieru Mazurkovú, nar....,  rod.č.:... 
trvale bytom: .Tvarožná 130, 059 71 Ľubica 
  
za členov Správnej rady  Nemocnice  Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.  na 
základe  predloženého  návrhu  neziskovej organizácie. 
 
 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
                                                                 Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 374/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
b e r i e    n a     v e d o m i e   
vzdanie sa funkcie  člena  komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie 
mesta  pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  PhDr. Milana Gacíka. 
 
                                                                                             
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 375/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
v o l  í    
v súlade so štatútom mesta za  člena  komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu 
a propagácie mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  Mgr. Loránta Paugscha 
 
 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 376/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 
s c h v a ľ u j e  
zmenu termínu  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku  podľa 
pozmeňujúceho návrhu takto: 
 

09. február 2017 - štvrtok  
16. marec 2017 – - štvrtok  
27. apríl 2017 - štvrtok  
22. jún 2017 - štvrtok  
14. september 2017 - štvrtok  
12. októbra 2017 – štvrtok  
16. november 2017 - štvrtok  
14. december 2017 – štvrtok 
 

so začiatkom o 14.00 hod.  
 
 
 
                                                                                                 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   



                                                                Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 377/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 
 
s c h v a ľ u j e  
 

v súlade s § 9 ods. 5 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v platnom znení 
vyradenie umeleckého diela v obstarávacej hodnote 7 767,38 €  
a v zostatkovej hodnote 7 767,38 € evidovaného v majetku rozpočtovej organizácie 
Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok  
 
 
 
                                                                                              PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 378/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 12 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi p. Anne 
Vidovej, trvale bytom  Kežmarok, Baštová 1588/8,  na dobu určitú počas platnosti 
zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2017. 
 
 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 379/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi MUDr. 
Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom  Šarišské Michaľany, Požiarnická 195/10,  na 
dobu určitú  do 31.12.2017. 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 



                                                                  Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 380/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 13 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome 
s opatrovateľskou službou na ul. Baštovej 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi p. Alžbete 
Oračkovej, trvale bytom  Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú  do 30.06.2017. 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 381/2016 
 
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 odpredaj časti pozemku, parc.č. 
KN-E 6774/5 druh pozemku vodná plocha diel „1“ o výmere 40m2 - novovytvorená 
parcele KN-C 1941/10 o výmere 40m2, druh pozemku zastavaná plocha a diel „2“ 
o výmere 20m2 – novovytvorená parcela KN-C 1942/3 o výmere 20m2, druh pozemku 
záhrada, k.ú. Kežmarok, pre Teréziu Gladišovu, Michalská 6, Kežmarok v podiele ½ 
a pre Antona Kovalského a Oľgu Kovalskú, Michalská 6, Kežmarok v podiele ½, je 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti 
pozemku KN-C 1941/4, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľov. Vzhľadom na 
polohu a svahovitosť časti pozemku KN-E 6774/5 (KN-C 1941/10 a KN-C 1942/3) iné 
využitie nie je možné.  
 
s c h v a ľ u j e 
odpredaj časti pozemku parc.č. KN-E 6774/5 druh pozemku vodná plocha diel „1“ 
o výmere 40m2 - novovytvorená parcele KN-C 1941/10 o výmere 40m2, druh pozemku 
zastavaná plocha a diel „2“ o výmere 20m2 – novovytvorená parcela KN-C 1942/3 
o výmere 20m2, druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok pre Teréziu Gladišovú, 
Michalská 6, Kežmarok v podiele ½ a pre Antona Kovalského a Oľgu Kovalskú, 
Michalská 6, Kežmarok v podiele ½ , podľa geometrického plánu č. 101/2016 (GP 
vyhotovil Ing.Ján Maniak 21.10.2016), za cenu 10,95/m2.  

 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 382/2016 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 
Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v 
areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie 
Kežmarok, v objekte č.s. 990 futbalového štadióna F2 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v 
areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie 
Kežmarok,  pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 
01 Kežmarok, IČO 42 083 478, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že 
ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje 
voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež 
reprezentáciu mesta Kežmarok, 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorov a športových zariadení  
1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 
v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok,  

-     kancelária – miestnosť  č. 4 
- kancelária – miestnosť č. 16 
- kancelária – miestnosť č. 5 
- kancelária – miestnosť č. 20  
- kancelária – miestnosť č. 20/a 
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14,  počas tréningov a zápasov 

podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 
 

- veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 15, počas tréningov a zápasov 
podľa rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok, 

2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli 
futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok  

- areál F1 s príslušenstvom v objekte č.s. 860 - počas tréningov a zápasov podľa 
rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli 
futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok  

-   kancelária -  miestnosť č. 1  
-    areál F 2 s príslušenstvom v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa 
 rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 

pre občianske združenie Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 
Kežmarok, IČO 42 083 478, na dobu určitú do 31.12.2017, za nájomné podľa platných 
Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 383/2016 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
r o z h o d u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie 
Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F1 čs.860 na pozemku p.č. KN-C 2660/4, v 
areáli futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie 
Kežmarok, v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v 
areáli futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie 
Kežmarok,  pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 
060 01 Kežmarok, IČO42 231 001, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že 
ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, ktorý zabezpečuje 
voľno-časové aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež 
reprezentáciu mesta Kežmarok 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytových priestorov a športových zariadení  
1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 
v Kežmarku, postavenej na pozemku p.č. KN-C 1938/20, katastrálne územie Kežmarok, 
- malá telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť  č. 14 - počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestomKežmarok 
- veľká telocvičňa s príslušenstvom-miestnosť  č. 15 - počas tréningov a zápasov podľa 

rozpisu vyhotoveného mestom Kežmarok 
  2. v objekte futbalového štadióna F1 čs. 860  na pozemku p.č. KN-C 2660/4 a v areáli 

futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1, katastrálne územie Kežmarok, 
 

- kancelária   – miestnosť č.1 
- kancelária  – miestnosť č.2 
- kancelária  – miestnosť č.3 
- areál futbalového štadióna F1 na pozemku p.č. KN-C 2660/1,  s príslušenstvom 

v objekte čs. 860 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom 
Kežmarok 

3. v objekte futbalového štadióna F2 čs. 990 na pozemku p.č.KN-C 665/2 a v areáli 
futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 666, katastrálne územie Kežmarok,  
-    areál futbalového štadióna F2 na pozemku p.č. KN-C 665/2,  s príslušenstvom 
v objekte čs. 990 - počas tréningov a zápasov podľa rozpisu vyhotoveného mestom 
Kežmarok 
pre občianske združenie 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 
Kežmarok, IČO 42 231 001, na dobu určitú do 31.12.2017, za nájomné podľa platných 
Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
                                                                  



                                                               Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 384/2016 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 
 
r o z h o d u j e  
 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís.c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov 
a športovísk v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná 
brána 19 v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a 
nádvoria, katastrálne územie Kežmarok, pre občianske združenie Klub priateľov 
Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok,   IČO 37 797 476, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu že ide o prenájom nebytových priestorov a športových 
zariadení pre nájomcu, ktorý zabezpečuje voľno-časové aktivity, mládeže a dospelých 
v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok 
 
s ch v a ľ u j e  
 
prenájom nebytových priestorov a športových zariadení 
v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka čs. 2250 na ul. Nižná brána 19 
v Kežmarku, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1938/20 zastavané plochy a 
nádvoria, k. ú. Kežmarok a to: 

- kancelária – miestnosť č.2 
- malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14 – počas tréningov podľa rozpisu 

vyhotoveného mestom Kežmarok 
pre občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO 
37 797 476, na dobu určitú do 31.12.2017, za nájomné podľa platných Zásad 
hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 
 
 
 
                                                                                                
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 



                                                              Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 385/2016 
 
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  na II.poschodí – miestnosť č. 
3.37 a 3.38 spolu o výmere 30,50m2 a podiel na spoločných priestoroch č. 3.31 o výmere 
10,05 v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27 v Kežmarku pre spoločnosť Lýdiu 
Polovkovú, 05 992 Huncovce 132, IČO 41 349555, je prípad hodný osobitného zreteľa,  
z dôvodu že predmetné priestory sú dlhodobo nevyhovujúce z dôvodu nadmernej 
vlhkosti a z toho vyplývajúceho nevhodného vzhľadu. Zo zdravotného hľadiska 
priestory nie sú vhodné na poskytovanie zdravotníckych služieb. Žiadateľ bude nové 
predmetné priestory naďalej využívať na podnikanie v oblasti masérskych 
a doplnkových služieb pedikúra a manikúra tak ako doteraz.   
 
s ch v a ľ u j e 
prenájom nebytových priestorov na II.poschodí miestnosť č. 3.37 a 3.38 spolu o výmere 
30,50m2 a podiel na spoločných priestoroch č.3.31 o výmere 10,05 v objekte Polikliniky, 
Hviezdoslavova 27  v Kežmarku pre Lýdiu Polovkovú, 059 92 Huncovce 132, IČO 
41 349 555 na dobu na dobu neurčitú, za cenu 1 183,14 eur/rok. 
 
 
                                                                                              PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                   
                                                                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 386/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
zrušuje uznesenie  č. 230/2016 zo dňa 8.9.2016. 
 
(nájom bytu č. 17, Weilburská 2550/11, Kežmarok Zuzane Hlaváčovej, trvale bytom 
Lanškrounská 1599/15, Kežmarok, na dobu troch rokov) 
 
 
 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 



                                                                   
                                                                  Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 387/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
 
zrušuje uznesenie  č. 233/2016 zo dňa 8.9.2016. 
 
(nájom bytu č. 20, Weilburská 2550/11, Kežmarok Lenke Nadanyiovej, trvale bytom 
Vrbovská 73, Ľubica, na dobu troch rokov) 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                
                                                                   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 388/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku    
Lucii Brnovej s manželom Milanom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným 
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v dvojizbovom mestskom nájomnom byte 
v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku, ktorý je pre 3-člennú rodinu 
nepostačujúci. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok, Lucii Brnovej 
s manželom Milanom, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, na dobu troch 
rokov.   

 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 389/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B 
v Kežmarku  Jane Mihočovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1186/40, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi 
nezaopatrenými deťmi, ktorá býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti 
s rodičmi. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Jane Mihočovej, 
trvale bytom Gen. Štefánika 1186/40, Kežmarok, na dobu troch rokov.   

 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
                                                                  
                                                                   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 390/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11 
v Kežmarku    Bc. Arnoštovi Meindlovi, trvale bytom Lúčna 1657/31, 054 01 Levoča je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie príslušníka Okresného 
dopravného inšpektorátu OR Policajného zboru v Kežmarku. 
s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok, Bc. Arnoštovi 
Meindlovi, trvale bytom Lúčna 1657/31, 054 01 Levoča, na dobu troch rokov.   

 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 391/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

r o z h o d u j e 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 
v Kežmarku   Michalovi Hurdichovi, trvale bytom Gen. Štefánika 930/27, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý býva s 
družkou v spoločnej domácnosti s rodičmi a snaží sa vyriešiť si svoju bytovú situáciu. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok Michalovi 
Hurdichovi, trvale bytom Gen. Štefánika 930/27, Kežmarok, na dobu troch rokov.   

 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                   Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 392/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
Romanovi Vojtičkovi, 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. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Romanovi Vojtičkovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu 
jedného roka. 

 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 393/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
Antonovi Macurákovi, 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. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 
Antonovi Macurákovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu 
jedného roka. 

 

 

                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                                                                               primátor mesta 

 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 394/2016 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane 
Lhotovej, 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. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 
Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu jedného roka. 

 

                                                                                                 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                                                                               primátor mesta 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 395/2016 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 
Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, 
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 Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi 
Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1C, 
Kežmarok,  na dobu jedného roka. 

 

                                                                                              PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                                                                               primátor mesta 

 

                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 396/2016 
 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

r o z h o d  u j e  

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 Michalovi 
Zatkovskému, 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. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Michalovi 
Zatkovskému,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok,  na dobu jedného roka. 

 
 
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 



                                                                   Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 

 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 397/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 
 
zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 3236 k.ú. Kežmarok v prospech 
vlastníka stavby elektrickej prípojky na slúžiacicom pozemku: Pavla Dziaka, bytom 
Školská 22, Ľubica a Mareka Ramsa, bytom Bardejovská 9, Kežmarok    v súvislosti 
s napojením objektu s.č. 175  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenie  na slúžiacom pozemku, tak 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 
stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia  a jeho ochranným pásmom  na 
slúžiacom pozemku.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m 
dĺžky vedenia.                                             
 
 
                                                                                               
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
                                                                   
                                                                    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 398/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
 
s c h v a ľ u j e 

a) spolufinancovanie projektu vo výške 10% z celkových predpokladaných 
výdavkov 

 
 
 
                                                                                            
                                                                                                PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
 



 
                                                                   
                                                                    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 399/2016 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 
s c h v a ľ u j e  
odvolanie  
 
Ing. Miroslava Horvátha, nar. ......,  rod.č.: ........ 
trvale bytom:  Poľná 1280/27, 060 01  Kežmarok 
 
z funkcie  konateľa  spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., ku dňu 31.12.2016 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 
 
                                                                    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14.12.2016 
 
 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 400/2016 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 
s c h v a ľ u j e  
vymenovanie 
 
Jaroslava Richtarčika, nar.  ....,  rod.č.: ....... 
trvale bytom: Karola Kuzmányho 7, 060 01 Kežmarok 
 
do funkcie  konateľa  spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., s účinnosťou od  
01.01.2017 
 
 
 
                                                                                               PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                                                               primátor mesta 
 


