
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 349/2017 

 

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. Čiastková správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách. 

5. Návrh  plánu kontrolnej činnosti   na  prvý polrok 2018. 

6. Správa o činnosti komisie pre tvorbu strategického smerovania činnosti Nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra  v Kežmarku n. o. 

7. Návrh na volbu člena správnej rady nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku  

8. Návrh na zmenu Štatútu nemocnice Dr. Alexandra a voľba členov Správnej rady 

9. Návrh na delegovanie  zástupcov  zriaďovateľa  do  Rady  školy  ZUŠ  Petržalská. 

10. Návrh na  schválenie  prísediacich   za Mesto Kežmarok  na  Okresnom súde v Kežmarku. 

11. Bytový dom Weilburská 2,4  - 18 BJ. 

12. Návrh na odpis pohľadávok Mesta Kežmarok. 

13. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 12/2017 

14. Návrh VZN mesta Kežmarok č. ... /2017 o financovaní základných umeleckých  škôl, 

materských škôl a školských zariadení, ktoré sú  zriadené na  území mesta Kežmarok. 

15. Návrh kalendárneho plánu zasadnutí MsZ v Kežmarku na rok 2018. 

16. Stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu  rozpočtu  mesta Kežmarok na  roky 2018 – 2020. 

17. Návrh rozpočtu  mesta  Kežmarok na  roky 2018 – 2020. 

18. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 29 v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku 

19. Návrh na odpredaj pozemku a zriadenie vecného bremena: Východoslovenská distribučná, 

a.s., Mlynská 31, Košice „Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete Kežmarok, 

ul. Nad Traťou“. 

20. Návrh na výpožičku časti pozemkov – PRIMUM s r.o., Záhradnícka 34, Bratislava 

21. 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 

22. Návrh na nájom bytu:č. 3, Lanškrounská 2527/1B; č. 5, Weilburská 2396/1; č. 1a č. 8, Gen. 

Štefánika 1049/14; 

23. Návrh na opakovaný nájom bytov: Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2485/11; Košická 

2224/12 

24. Návrh na zriadenie vecného bremena: 

-PRIMUM s r.o., Záhradnícka 34, Bratislava 



-   VSD, a.s., Mlynská 31, Košice -  stavba: „ Kežmarok, ul. Michalská, Biela voda – Úprava 

NN siete“ 

-   SAMTREID, s.r.o., Hlavné námestie 95/49, Kežmarok 

25. Rôzne 

26. Interpelácie 

27. Záver 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 350/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

v o l í       do návrhovej komisie 

p. poslanca  Vladimíra Škáru 

p. poslanca  Jána Holovu 

 

v o l í  do volebnej komisie 

p. poslanca  Matúša Poláka  za  predsedu  komisie 

p. poslanca  Jána Hencela za  člena  komisie 

p. poslanca  Jozefa Matiu  za  člena  komisie 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

p. poslankyňu   Eleonóru Levickú 

p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

p. Veroniku Klukošovskú 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 351/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých 

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  01.12.2017,  za kontrolované obdobia roka 2017 

a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 352/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie čiastkovú správu hlavného kontrolóra 

o vykonaných kontrolách  v roku 2017. 

 

 

 

 

  

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 353/2017 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka  2018 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 354/2017 

 

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

návrhu strategického smerovania činnosti Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. 

za obdobie od 08. 11. 2017 do 13. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 355/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica 

Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o. dňa 27. 02. 2004 a zmenu zo dňa 03. 11. 2016 v tomto 

znení: 

 

1. V článku 6 bod 3: 

 

Správna rada má sedem členov. Členom správnej rady môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá 

na právne úkony a je bezúhonná. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ v zakladacej 

listine. Voľbu a odvolávanie členov správnej rady vykonáva Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku. 

Návrh na voľbu piatich členov predkladá primátor alebo poslanci Mestského zastupiteľstva 

v Kežmarku. Návrh na voľbu dvoch členov správnej rady predkladá Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku. Dĺžka funkčného obdobia členov správnej rady je štyri roky, ak nie je 

ustanovené inak. 

 

Oznámenie: 

Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov primátor mesta Kežmarok PhDr. Mgr. 

Ján Ferenčák nepodpísal uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 

355/2017 zo dňa 14.12.2017 v lehote podľa ustanovenia § 12 ods. 11 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  čím 

pozastavil jeho výkon, z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre mesto Kežmarok. 
 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 356/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 25 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa § 15 ods. 2 písm. i) Štatútu mesta Kežmarok  deleguje 

 

p. Mgr. Silviu Oleníkovú 

 

p. Ing. Veroniku Havírovú 

 

p. Ing. Matúša Poláka 

 

ako zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej umeleckej škole, Petržalská 21, 

Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 357/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

v o l í 

za prísediacich Okresného súdu Kežmarok na funkčné obdobie 2018-2021: 

 

1. Ing. Viktora Lipčáka, Možiarska 1436/16, Kežmarok 

2. JUDr. Dušana Modranského, Trhovište 40, Kežmarok 

3. Miroslava Krupku, Priekopa 18, Kežmarok 

4. Slavomíra Zelinu, Kamenná baňa 43, Kežmarok 

5. Vladimíra Kasáka, Severná 1489/11, Kežmarok 

 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 358/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel obstarania mestských nájomných bytov –  účel 

U 613 (výstavba nájomného bytu v bytovom dome) a účel obstarania súvisiacej technickej 

vybavenosti k týmto mestským nájomným bytom, stavba „18 BJ - Bytový  dom , Weilburská 2,4, 

Kežmarok“, na základe Zmluvy o dielo za dohodnutú cenu  988 425,19 Eur vrátane DPH, v tom   - 

SO 01 18 BJ Bytový dom za dohodnutú cenu 937 324,57 Eur vrátane DPH 

a súvisiaca technická vybavenosť za dohodnutú cenu 51 100,62 Eur  vrátane DPH v členení : 

 

SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná  

                       prípojka – 7 137,53 vrátane DPH 

SO 05 – Pripojovací plynovod – 1 847,68 vrátane DPH 

SO 06 – Kábelové rozvody NN – Odberné elektrické zariadenie – 2 228,54 vrátane DPH 

SO 07 – Telekomunikačné rozvody – 1 201,70 vrátane DPH 

SO 08 – Verejné osvetlenie – 8 863,91 vrátane DPH 

SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy – 28 553,29 vrátane DPH 

SO 10 – Parkové a sadové úpravy – 1 267,97 vrátane DPH 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 359/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer obstarania 18  nájomných bytov 

v 18 BJ - Bytovom  dome, Weilburská 2,4, Kežmarok,  na pozemku p.č.KN-C 668/3, p.č.KN-E 1125,  

p.č.KN-E 1127, k.ú. Kežmarok, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou 

vypracovanou Ing. arch. Jozefom Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou 

v stavebnom konaní č.j. SÚ 5697/2016  – Ke zo dňa 7.2.2017 

 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 360/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer obstarania súvisiacej technickej 

vybavenosti pre 18 BJ – Bytový dom, Weilburská 2,4, Kežmarok v zložení: 

SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná  

                       prípojka 

SO 05 – Pripojovací plynovod 

SO 06 – Kábelové rozvody NN- Odberné elektrické zariadenie 

SO 07 – Telekomunikačné rozvody 

SO 08 – Verejné osvetlenie 

SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy 

SO 10 – Parkové a sadové úpravy, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou 

vypracovanou Ing. arch. Jozefom Figlárom, Hviezdoslavova 19, Kežmarok a schválenou 

v stavebnom konaní č.j. SÚ 5697/2016  – Ke zo dňa 7.2.2017. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 361/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie na výstavbu 18 

nájomných bytov v 18 BJ – Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok, ustanovenými zákonom, 

platné v čase podania žiadosti. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 362/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so spôsobom financovania realizácie stavby 18 

nájomných bytov v 18 BJ – Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok : 

 

a) úver zo ŠFRB vo výške 70,00 % z obstarávacej ceny bytového domu čo činí 659 620 Eur, 

b) dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 30 % z obstarávacej 

ceny bytového domu čo činí 282 690 Eur, 

c) vlastných zdrojov mesta vo výške 14,56 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 363/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so spôsobom financovania realizácie stavby  súvisiacej 

technickej vybavenosti k 18 BJ – Bytovému domu, Weilburská 2,4, Kežmarok : 

SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná  

                       prípojka 

SO 05 – Pripojovací plynovod 

SO 06 – Kábelové rozvody NN- Odberné elektrické zariadenie 

SO 07 – Telekomunikačné rozvody 

SO 08 – Verejné osvetlenie 

SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy 

SO 10 – Parkové a sadové úpravy, z vlastných finančných prostriedkov mesta Kežmarok v plnej 

výške, čo činí 51 100,62 Eur. 

 

 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 364/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy a 

výstavby Bratislava cestou Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky 

o poskytnutie nenávratnej dotácie podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na obstaranie 18 mestských nájomných bytov, 

v 18 BJ - Bytovom dome, Weilburská 2,4, Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 365/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s predložením žiadosti na ŠFRB Bratislava 

o poskytnutie úveru podľa zákona č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov na obstaranie 18 

mestských nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom  dome,  Weilburská 2,4, Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 366/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru zo ŠFRB 

Bratislava na obstaranie 18 BJ – Bytového domu, Weilburská 2,4, Kežmarok, ustanovenými 

zákonom, platné v čase podania žiadosti. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 367/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zapracovaním splátok poskytnutého úveru zo ŠFRB 

do rozpočtu mesta pre obstaranie 18 mestských nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom dome, 

Weilburská 2,4,Kežmarok počas trvania celého zmluvného vzťahu so ŠFRB a vyčleňuje pre rok 

2018 finančné prostriedky vo výške min. 3 (troch) mesačných splátok úveru zo ŠFRB Bratislava. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 368/2017 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných prostriedkov 

v rozpočte mesta pre potrebné financovanie obstarania súvisiacej technickej vybavenosti k 18 

mestským nájomným bytom v 18 BJ Bytovom dome,  Weilburská 2,4, Kežmarok  vo výške 

51 100,62 Eur. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 369/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných vlastných finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta pre potrebné financovanie obstarania 18 mestských nájomných 

bytov v 18 BJ Bytovom dome , Weilburská 2,4 , Kežmarok vo výške 14,56 Eur. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 370/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s uzatvorením záložnej zmluvy v prospech 

Ministerstva dopravy a výstavby SR  v Bratislave na zachovanie nájomného charakteru 18 

mestských nájomných bytov po dobu 30 rokov v 18 BJ Bytovom  dome na sídlisku JUH, 

Weilburská 2,4, Kežmarok, obstaraných podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 371/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva postavenia 

prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta Kežmarok - zabezpečenie 

pohľadávky úveru poskytnutého na výstavbu 18 mestských nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom  

dome, Weilburská 2,4, Kežmarok  v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, 

Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť 18 BJ - Bytový  dom, na sídlisku JUH, 

Weilburská 2,4, Kežmarok, vrátane pozemku zastavaného týmto 18 BJ - Bytovým domom. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 372/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri prenájme mestských 

nájomných bytov v 18 BJ - Bytovom  dome na sídlisku JUH, Weilburská 2,4 Kežmarok 

ustanovenia osobitného predpisu - § 22 zákona č.443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 373/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so záväzkom dodržiavať nájomný charakter bytov po 

dobu splatnosti úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. po dobu 30 rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 374/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zabezpečením záväzku - úveru poskytnutého 

Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava na výstavbu 18 BJ Bytového domu, Weilburská 2,4, 

Kežmarok nehnuteľným majetkom a súhlasí s týmto zabezpečením nehnuteľnosťami vo 

vlastníctve mesta Kežmarok, zapísaného na LV č.1 pre obec a k.ú. Kežmarok a to : 

a) Bytový dom s.č.1049, na p.č.KN-C 1056, vrátane pozemku p.č.KN-C 1056 – zastavané plochy 

a nádvoria 385 m2 

b) Garáž s.č.4214, na p.č.KN-C 1546/17, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/17 – zastavané plochy 

a nádvoria 20 m2 

c) Garáž s.č.4215, na p.č.KN-C 1546/18, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/18 – zastavané plochy 

a nádvoria  20m2 

d) Garáž s.č.4216, na p.č.KN-C 1546/19, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/19 – zastavané plochy 

a nádvoria 19 m2 

e) Garáž s.č.4217, na p.č.KN-C 1546/20, vrátane pozemku p.č.KN-C 1546/20 – zastavané plochy 

a nádvoria 24 m2 

f) Pozemok p.č.KN-C 2541 – trvalé trávne porasty o výmere 2474 m2. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 



  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 375/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo so zhotoviteľom 

RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok, Slavkovská cesta 812/28, 060 01 

Kežmarok, IČO 31671152, predmetom ktorej je výstavba 18 – BJ Bytového domu, Weilburská 2,4, 

Kežmarok a súvisiacej technickej vybavenosti k 18 BJ – Bytovému domu,Weilburská 2,4, 

Kežmarok v zložení : 

 

SO 02,03,04 - Kanalizačná prípojka splašková (v tom preložka kanalizácie), dažďová, vodovodná  

                       prípojka 

SO 05 – Pripojovací plynovod 

SO 06 – Kábelové rozvody NN – Odberné elektrické zariadenie 

SO 07 – Telekomunikačné rozvody 

SO 08 – Verejné osvetlenie 

SO 09 – Komunikácie, terénne úpravy 

SO 10 – Parkové a sadové úpravy, 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 376/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Františkovi Baffiovi, nar. 

06. 10. 1958, naposledy bytom Kežmarok vo výške 96,44 € na základe Uznesenia Okresného súdu 

v Kežmarku č. 10 D 88/2015-18 zo dňa 28. 05. 2015 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 377/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Marekovi Biedovi, nar. 07. 

07. 1977, naposledy bytom Kežmarok vo výške 45,58 € na základe Uznesenia Okresného súdu 

v Kežmarku  č. 10D/186/2017-15 zo dňa 06. 10. 2017 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 378/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Marekovi Karaffovi, nar. 

24. 09. 1981, naposledy bytom Kežmarok, Pod lesom 1429/9  vo výške 74,88 €  na základe Uznesenia 

Okresného súdu v Kežmarku  č. 10D 237/2015-41 zo dňa 29. 01. 2016 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 379/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči  Štefanovi Lachovi, nar. 29. 

11. 1950, naposledy bytom Kežmarok, Petržalská 1633/11  vo výške 281,61 € na základe Uznesenia 

Okresného súdu v Kežmarku  č. 10 D 155/2015-18 zo dňa 27. 08. 2015 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 380/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Oľge Legutkej, nar.  

30. 01. 1954, naposledy bytom Kežmarok vo výške 18,92 € na základe Uznesenia Okresného súdu 

v Kežmarku č. 9 D 291/2015-28 zo dňa 30. 03. 2016 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 381/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Miroslavovi Melicharovi, 

nar. 26. 01. 1961, naposledy bytom Kežmarok vo výške 49,85 €  na základe Uznesenia Okresného 

súdu v Kežmarku č. 10D/108/2017-27 zo dňa 21. 06. 2017 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 382/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Ľudmile Pavličkovej, nar. 

06. 05. 1930, naposledy bytom Kežmarok, Vyšný mlyn 1433/13  vo výške 20,61 €  na základe 

Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10 D 254/2015-15 zo dňa 22. 12. 2015 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.383/2017 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Pavlovi Pištovi, nar. 

 02. 12. 1954, naposledy bytom Kežmarok vo výške 79,86 €  na základe Uznesenia Okresného súdu 

v Kežmarku č. 10 D 32/2016-16 zo dňa 10. 03. 2016 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 384/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Eve Pištovej, nar.  

04. 09. 1941, naposledy bytom Bušince, Zombor 38 vo výške 135,92 €  na základe Uznesenia 

Okresného súdu  vo Veľkom Krtíši č. 1Er/1201/2010-100  zo dňa 24. 07. 2013 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 385/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Pavelovi Ptákovi, nar. 13. 

08. 1953, naposledy bytom Kežmarok, Priekopa 2322/59A  vo výške 89,80 € na základe  Uznesenia 

Okresného súdu v Kežmarku  č. 5D/126/2017-14 zo dňa 27. 10. 2017 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 386/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Michalovi Sulírovi, nar. 01. 

06. 1958, naposledy bytom Kežmarok, Levočská 1770/14 vo výške 41,53 € na základe  Uznesenia 

Okresného súdu v Kežmarku č. 9 D 268/2015-28  zo dňa 24. 02. 2016 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 387/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Martinovi Šugerekovi, nar. 

10. 05. 1983, naposledy bytom Tlmače, Slovanská ul. 36/27 vo výške 103,56 €  na základe  Uznesenia 

Okresného súdu v Leviciach  č. 12D/82/2014-8 zo dňa 16. 05. 2014 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 388/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky voči Petrovi Kušnírovi, nar. 11. 

03. 1962, bytom Brezovica 155 vo výške 72 003,62 € na základe Uznesenia Okresného súdu 

v Prešove č. 2K/51/2014-144 zo dňa 10. 04. 2017 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 389/2017 

 

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

rozpočtovým opatrením č. 12/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 390/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 8/2017o 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. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 391/2017 

 

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

k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 – 2020. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 



  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 392/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2018 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo výške 

20 958 000 €; 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 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020; 

 

b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifik. 610 vo výške 290 000 €; 

c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok vo výške 1 413 800 €; 

 

d) príspevok pre Mestské kultúrne stredisko vo výške 548 930 €; 

 

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 €, 

pre Mestský hokejový klub Kežmarok o.z. vo výške 10 500 €; 

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

Kežmarok 

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

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

výške 3 700 €; 

 

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

kultúrneho a historického dedičstva 

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

  pre Klub priateľov Magury vo výške 1 200 €; 

- na úhradu za kultúrnu činnosť  

pre Klub priateľov Magury vo výške 8 200 €. 

 

 

 



 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 393/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu Mesta Kežmarok na roky 

2019 a 2020 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 394/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2018 

celkom vo výške 2 233 410 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov: 

 

 

Prvok 2.1.5 

Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa – 

Cyklochodník prieťah mestom 

Prvok 2.1.5 Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok 

Prvok 3.4.3 Nákup pozemkov 

Prvok 7.1.1 Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok 

Prvok 7.1.1 Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie ul. Trhovište časť B 

Prvok 10.4.3 Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku 

Podprogram 12.3 Multifukčné ihrisko – ulica Záhradná 

Podprogram 12.3 Detské ihrisko JUH, Kežmarok 

Podprogram 12.3 Detské ihrisko – ulica Martina Lányiho 

Podprogram 12.6 Nákup prvkov vianočného osvetlenia 

Prvok 13.1.1 Zariadenie pre seniorov – Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia 

pre seniorov a ZOS Kežmarok - blok C, blok A1 

Podprogram 14.1 Výstavba nájomných bytov - bytový dom Weilburská 2, 4 

Podprogram 14.1 Splátky istiny úverov poskytnutých Štátnym fondom rozvoja bývania 

 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 395/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

- s c h v a ľ u j e   predložený návrh kalendárneho plánu zasadnutí  mestského zastupiteľstva na 

rok 2018 takto: 

 

Kalendárny plán zasadnutí MsZ na rok 2018 

15. februára 2018 - štvrtok 

26. apríla 2018 - štvrtok 

23. mája 2018  - streda – slávnostné MsZ 

21. júna 2018    - štvrtok 

06. septembra 2018 - štvrtok 

18. októbra 2018 - štvrtok 

13. decembra 2018 - štvrtok 

 

Začiatok zasadnutia každého zastupiteľstva sa určuje na 9:30 hod. okrem zastupiteľstva 

plánovaného na 23. mája 2018. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 396/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie nájmu jednoizbového bytu č. 29 

s príslušenstvom, bytu 1. kategórie, nachádzajúceho sa v Dome s opatrovateľskou službou na ul. 

Baštovej 1588/ 8 v Kežmarku, MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Šarišské 

Michaľany, ul. Požiarnická 195/10, aktuálne bytom Kežmarok, Baštová 1588/8, na dobu určitú do 

31.12.2019. 

 

 

 

 

 



 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 397/2017 

 

  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  prevod  vlastníctva  nehnuteľného  majetku časti 

pozemku E-KN č. 6697/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 15 m2, k.ú. Kežmarok do 

vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361 je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie : Výstavba kioskovej trafostanice na uvedenom pozemku je stavba vo verejnom 

záujme. Trafostanica bude slúžiť na zvýšenie existujúcej elektrickej siete z dôvodu dostatočného 

zabezpečenia elektrickej energie pre obyvateľov na ul. Nad traťou. 

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj časti pozemku pod kioskovou trafostanicou E-KN č. 6697/3 druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 15 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Východoslovenskej distribučnej a.s. Mlynská 31, 

Košice, IČO 36 599 361. Presná výmera kioskovej trafostanice bude určená po vyhotovení 

geometrického plánu. Odpredaj časti pozemku je za cenu 10,00 EUR/m2. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 398/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na pozemkoch E-KN č. 6697/3 druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 20809 m2 a E-KN č. 6700/3 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1484 m2, k.ú. 

Kežmarok, v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich 



pozemkoch: Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice, IČO 36 599 361 v súvislosti so stavbou 

„Výstavba kioskovej trafostanice a rozšírenie NN siete, Kežmarok, ul. Nad Traťou.“  

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 slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok 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 slúžiacom pozemku. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 399/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

predpisov, že výpožička časti pozemkov E-KN č.1093 druh pozemku orná pôda o výmere 83 m2, 

C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3752 m2,k.ú. Kežmarok, 

investor PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 35 789 646, z dôvodu, že na 

predmetných pozemkoch je plánovaná výstavba chodníka v rámci riešenia pešieho ťahu z ul. Gen. 

Štefánika na ul. Tvarožnianska. Po vybudovaní chodníka bude odovzdaný bezplatným prevodom 

do vlastníctva mesta Kežmarok a stane sa súčasťou miestnych komunikácií mesta Kežmarok. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výpožičku časti pozemkov E-KN č.1093 druh pozemku orná pôda o výmere 35 m2, C-KN č. 670/39 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2, k.ú. Kežmarok pre investora  

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

kolaudačného rozhodnutia na stavbu chodníka na predmetných pozemkoch, najneskôr do 



31.12.2018. Po vybudovaní  chodníka  bude   odovzdaný bezplatným prevodom do vlastníctva 

mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 400/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e 

 

bezodplatný prevod vlastníctva stavby chodníka na časti pozemkov E-KN č. 1093 druh pozemku 

orná pôda o výmere 35 m2, C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

37 m2, k.ú. Kežmarok od spoločnosti PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 821 08 Bratislava, IČO: 

35 789 646 do vlastníctva mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 401/2017 

 

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 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. OZ MŠK nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

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 31.12.2018, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 402/2017 

 

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 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, IČO 42 231 001, 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. OZ 1.Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok nedisponuje 

vlastnými priestormi. 

 

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 31.12.2018, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 403/2017 

 

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 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. OZ Klub priateľov Magury, 

Michalská 18, 060 01 Kežmarok nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

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 31.12.2018, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom 

mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 404/2017 

 

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. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku Štefanovi 

Kelbelovi s manželkou Katarínou, trvale bytom S. Tomášika 2400/5, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá 

býva v dvojizbovom byte v nájme a po narodení dieťaťa je tento byt pre trojčlennú rodinu už 

nepostačujúci a preto je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Štefanovi Kelbelovi 

s manželkou  Katarínou, trvale bytom  S. Tomášika 2400/5, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 405/2017 

 

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. 5 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku Lukášovi 

Kapraňovi s manželkou Barborou, trvale bytom Rázusova 1150/18, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o mladú rodinu, ktorá býva v stiesnených 

podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok Lukášovi Kapraňovi s manželkou 

Barborou, trvale bytom Rázusova 1150/18 na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 406/2017 

 

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. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Silvii 

Bekešovej, trvale bytom mesto Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že 

ide o osamelú matku s ťažko zdravotne postihnutým nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva 

s babkou v stiesnených podmienkach v prenajatom  jednoizbovom byte a je potrebné vyriešiť jej 

bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Silvii Bekešovej, trvale bytom 

mesto Kežmarok,  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 407/2017 

 

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. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Jánovi 

Čonkovi s manželkou Ruženou, trvale bytom Továrenská 638/29, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným zaopatreným dieťaťom, ktorá býva 

v stiesnených podmienkach  v byte na Továrenskej 638/29 spolu s ďalšou rodinou a je potrebné 

vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Jánovi Čonkovi s manželkou 

Ruženou, trvale bytom Továrenská 638/29,  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 408/2017 

 

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. 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. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 409/2017 

 

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. 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. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 410/2017 

 
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. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Zuzane Kažmírovej, 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. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Zuzane Kažmírovej,  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. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 411/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Kataríne Kušmirekovej, 

trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky uvedené 

v nájomnej zmluve. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 412/2017 

 

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 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 troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 413/2017 

 

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. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 Milanovi Hrčkovi s manželkou 

Evou, 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. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Milanovi Hrčkovi 

s manželkou Evou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 414/2017 

 

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. 4 v bytovom dome Košická 2224/12 Júliusovi Olekšákovi s manželkou 

Alexandrou, 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. 4 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Júliusovi Olekšákovi 

s manželkou Alexandrou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 415/2017 

 

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. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 Zuzane Purschovej s manželom 

Jozefom, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, 

z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  

 v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. 

 

s c h v a ľ u j e 

 



nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Zuzane Purschovej 

s manželom Jozefom,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 416/2017 

 

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 Košická 2224/12 Alžbete Purtzovej s manželom 

Karolom, 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. 6 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Alžbete Purtzovej 

s manželom Karolom,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 417/2017 

 

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. 9 v bytovom dome Košická 2224/12 Vladimírovi Hovancovi 

s manželkou Erikou, 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. 9 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi Hovancovi 

s manželkou Erikou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 418/2017 

 
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. 10 v bytovom dome Košická 2224/12 Alene Potaniecovej, 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. 10 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Alene Potaniecovej,  

trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 419/2017 

 
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. 11 v bytovom dome Košická 2224/12 Ľubomírovi Starinskému 

s manželkou Adrianou, 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. 11 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ľubomírovi 

Starinskému s manželkou Adrianou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.420/2017 

 

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. 12 v bytovom dome Košická 2224/12 Jánovi Dziakovi s manželkou 

Máriou, 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. 12 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Dziakovi 

s manželkou Máriou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.421/2017 

 
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 Košická 2224/12 Milošovi Godallovi s manželkou 

Magdalénou, 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. 13 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Milošovi Godallovi 

s manželkou Máriou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.422/2017 

 
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. 14 v bytovom dome Košická 2224/12 Rastislavovi Novákovi  

s manželkou Máriou, 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. 14 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Rastislavovi Novákovi 

s manželkou Máriou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.423/2017 

 

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. 15 v bytovom dome Košická 2224/12 Petrovi Barabásovi s manželkou 

Ivetou, 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. 15 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Barabásovi 

s manželkou Ivetou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 424/2017 

 
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. 16 v bytovom dome Košická 2224/12 Jane Belončákovej, 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. 16 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Jane Belončákovej,  

trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 425/2017 

 

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 Košická 2224/12 Ing. Rudolfovi Kantorekovi 

s manželkou Oľgou, 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. 17 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ing. Rudolfovi 

Kantorekovi s manželkou Oľgou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 426/2017 

 

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. 18 v bytovom dome Košická 2224/12 Andrejovi Petrovskému, 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. 18 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Andrejovi 

Petrovskému,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 427/2017 

 

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. 19 v bytovom dome Košická 2224/12 Medardovi Kieferovi s manželkou 

Alenou, 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. 19 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Medardovi Kieferovi 

s manželkou Alenou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 428/2017 

 
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. 20 v bytovom dome Miroslavovi Vnenčákovi s manželkou Monikou, 

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. 20 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Miroslavovi 

Vnenčákovi s manželkou Monikou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 429/2017 

 

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 Košická 2224/12 Vladimírovi Řičařovi 

s manželkou Gabrielou, 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. 21 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Vladimírovi Řičařovi 

s manželkou Gabrielou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 430/2017 

 

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. 23 v bytovom dome Košická 2224/12 Rudolfovi Siskovi s manželkou 

Adrianou, 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. 23 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Rudolfovi Siskovi 

s manželkou Adrianou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.431/2017 

 

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. 25 v bytovom dome Košická 2224/12 Ing. Márii Galikovej, 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. 25 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ing. Márii Galikovej, 

trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 432/2017 

 

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. 26 v bytovom dome Košická 2224/12 Mgr. Anne Rybkovej, 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. 26 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Anne Rybkovej,  

trvale bytom  Košická 224/12, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 433/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti  parciel C-KN č. 670/39 druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 3752 m2,C-KN č. 670/58 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

291 m2, C-KN č. 754/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4172 m2, E-KN č. 6579 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 1519 m2, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby 

vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky z jestvujúcej trafostanice 

a telekomunikačnej prípojky na slúžiacich pozemkoch: PRIMUM s.r.o., Záhradnícka 34, 

Bratislava, IČO: 35 789 646 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky 

z jestvujúcej trafostanice a telekomunikačnej prípojky, tak ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena, 

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

umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby vodovodnej prípojky a kanalizačnej 

prípojky splaškovej, NN prípojky z jestvujúcej trafostanice a telekomunikačnej prípojky 

a ich príslušenstva 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby 

a to dĺžkou vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky splaškovej, NN prípojky z jestvujúcej 



trafostanice a telekomunikačnej prípojky a jeho ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude vo výške stanovenej znaleckým 

posudkom. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 434/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel zapísaných na: 

 

LV č. 2430: E-KN č. 6608 druh pozemku ostatná plocha o výmere 244 m2, E-KN č. 6616/9 druh 

pozemku ostatná plocha o výmere 152 m2, E-KN č. 4236/1 druh pozemku trvalý trávnatý porast 

o výmere 273 m2, E-KN č. 6613/1 druh pozemku ostatná plocha o výmere 260 m2, E-KN č. 762/4 

druh pozemku vodná plocha o výmere 697 m2, E-KN č. 6612/2 druh pozemku ostatná plocha 

o výmere 4328 m2, E-KN č. 589 druh pozemku zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 1200 m2, 

 

LV č. 1: E-KN č. 627/3 druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 1038 m2, C-KN č. 3185 druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 349 m2, C-KN č. 1944 druh pozemku záhrada 

o výmere 660 m2, C-KN č. 3181 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 328 m2, C-

KN č. 3182 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 324 m2, 

 

LV č. 3551: C-KN č. 2481/14 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4994 m2, C-KN 

č. 2481/18 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 225 m2, v k.ú. Kežmarok 

v prospech vlastníka stavby rekonštrukcie časti elektrickej siete v meste Kežmarok na slúžiacich 

pozemkoch: VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného mesta 

Kežmarok: 

- trpieť umiestnenie elektrickej siete, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na 

zriadenie vecného bremena, 

 

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

umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby elektrickej siete a jej príslušenstva 

 



Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby 

a to dĺžkou elektrickej siete a jej ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 435/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely C-KN č. 3224 zapísanej na LV č. 1 k. ú. 

Kežmarok v prospech vlastníka stavby kanalizačnej prípojky  a napojenie objektu do kanalizačnej 

siete v meste Kežmarok na slúžiacom pozemku: SAMTREID, s.r.o., so sídlom Hlavné námestie 

95/49, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 450 197 s povinnosťou  povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie kanalizačnej prípojky, tak,  ako to bude zakreslené v geometrickom 

pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

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

umiestnení,  prevádzke ,  údržbe a  opravách stavby kanalizačnej prípojky a jej 

príslušenstva 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby 

a to dĺžkou kanalizačnej prípojky a jej ochranným pásmom  na slúžiacom pozemku. 

 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

   primátor mesta 

 


