
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 33/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    

 p. poslanca  Ladislava Jendrejčáka   

 p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú   

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslankyňu Martu Sabolovú  za  predsedu  komisie 

 p. poslanca Vojtecha Wagnera za  člena  komisie 

 p. poslanca Andreja Zreľaka  za  člena  komisie 

 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

 p. poslanca  Jána Holovu 

 p. poslanca  Jána Hencela 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 34/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

S c h v a ľ u j e      program rokovania  mestského zastupiteľstva  v Kežmarku   takto: 

 

Program: 

1.   Otvorenie. 

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

  a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

3.   Návrh na prenájom nebytových priestorov 

a) Kolis, s.r.o. – NP v objekte Dr. Fischera 5 Kežmarok 



b) Nemocnica Poprad, a.s.- NP v objekte Hviezdoslavova 27 

c) LSPP, n.o. – NP v objekte Dr.Fischera 7 Kežmarok 

d) Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku,  n. o. 

4.   Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

5.   Správa o výsledku kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku 

6.   Návrh  VZN č . / 2017, ktorým sa schvaľuje „ prevádzkový poriadok pre pohrebiská  

  v meste Kežmarok“ 

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

   2/2017 – MsZ 

8.    Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2016. 

9.    Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre športové kluby  a športové  podujatia. 

10. Návrh na rozdelenie  ostatných  dotácií  pre kultúrne kluby  a kultúrne   

   podujatia. 

11. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadostí o nenávratný  

   finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt 

12. Návrh na predĺženie zmluvy o nájme bytu č. 21 v Dome s opatrovateľskou  

   službou na ul. Baštová 1588/8 v Kežmarku. 

13. Návrh odkúpenie pozemku EKN 4460/9, k. ú. Kežmarok 

- MUDr. Ján Bartko, Ondrej Bartko 

14.  Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok - Cintoríny, Letné  

   kúpalisko, Skladovacia plocha ÚMK, Parkovisko pri administratívnej budove 

15. Návrh na nájom bytu č. 9, Lanškrounská 2501/1  a  bytu č. 16, Lanškrounská 2527/1C 

16. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14 

17. Návrh na súhlas so zaradením a odpisovaním technického zhodnotenia 

- Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. 

18. Návrh na zriadenie vecného bremena 

          a) Múzeum v Kežmarku 

          b) VSD, a.s. Košice 

19. Návrh na  urovnanie vlastníckych vzťahov – sídlisko Juh 

20. Rôzne 

21. Interpelácie 

22. Záver 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 35/2017 

 

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 v objekte Dr. 

Daniela Fischera 5, Kežmarok, miestnosť č. 5.06 /ambulancia/ a podiel na spoločných 

priestoroch spolu o výmere 63,49m
2
 pre spoločnosť KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, 

IČO 45 279 969, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že predmetné nebytové 

priestory sa nachádzajú v susedstve nebytových priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe 

nájomnej zmluvy, kde poskytuje stomatologické služby a v nových nebytových priestoroch 

plánuje tieto služby v odbore zubného lekárstva rozšíriť.   

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr. Daniela Fischera 5, Kežmarok miestnosť č. 5.06 

/ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 63,49m
2 

pre spoločnosť 

KOLIS, s.r.o., Štefánikova 874/11, Poprad, IČO 45 279 969 na dobu neurčitú, za nájomné podľa 

platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 36/2017 

 

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 v objekte 

Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok miestnosť č. 1.41 a podiel na spoločných priestoroch 

spolu o výmere 12,90m
2  

pre Nemocnice Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO 

36 513 458
 
je  prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný nebytový priestor 

sa nachádza v susedstve nebytových priestorov, ktoré žiadateľ užíva na základe nájomnej 

zmluvy, kde sa nachádza ortopedická ambulancia a ktoré budú v popoludňajších hodinách 

slúžiť ako ambulancia LSPP pre dospelých  spádovej oblasti Kežmarok. Nový nebytový priestor 

bude slúžiť ako izba /oddychová miestnosť/ pre službukonajúceho lekára LSPP. Prenájom 

navrhujeme z dôvodu výpovede z pôvodných nebytových priestorov, v ktorých je  poskytovaná 



LSPP v súčasnosti a z dôvodu zabezpečenia plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti 

pre pacientov v okrese Kežmarok. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, 

miestnosť č. 1.41 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 12,90m
2
 pre Nemocnice 

Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO 36 513 458, na dobu určitú do 30. 06. 2017, za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 37/2017 

 

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.138/1991 Zb. 

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

Daniela Fischera 7 Kežmarok, miestnosť č. 4.01 /ambulancia/ a podiel na spoločných 

priestoroch spolu o výmere 46,61m
2
 pre  LSPP n. o., Kuzmányho 5100/3, Poprad, IČO 

50 587 536, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu,  že LSPP, n. o. združuje 

všeobecných lekárov pre dospelých okresu Kežmarok, ktorí sú zo zákona povinní zabezpečovať 

lekársku službu prvej pomoci (LSPP). Cieľom združenia je zabezpečiť pre občanov mesta 

Kežmarok a spádovej oblasti Kežmarok LSPP, resp. ambulantnú pohotovostnú službu, 

prípadne doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov v objekte Dr. Daniela Fischera 7, Kežmarok, miestnosť č. 4.01 

/ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 46,61m
2
 pre LSPP n. o., 

Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, Slovenská republika, IČO 50 587 536, na dobu neurčitú, za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 



 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 38/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení 

prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  03.03.2017,  za kontrolované obdobia 

roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 39/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o výsledku kontroly v Nemocnici 

Dr. Vojtecha Alexandra, n. o v Kežmarku.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 40/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 3/2017, ktorým sa schvaľuje „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v meste 

Kežmarok.“ 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 41/2017 

 

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

rozpočtovým opatrením č. 2/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 42/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného príspevku pre 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 o čiastku 15 000 €. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 43/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zníženie 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 na rok 2017 o čiastku 900 €. 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 44/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje dotáciu na podporu kultúrnej činnosti, 

záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavania tradícií, kultúrneho a historického dedičstva na 

území mesta Kežmarok – na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu 

prevádzkových nákladov pre Klub priateľov Magury na rok 2017 vo výške 900 €. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 45/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie kapitálových výdavkov 

rekonštrukcie zadného traktu ZŠ Nižná brána v Kežmarku za účelom vytvorenia priestorov pre 

materskú školu. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 46/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie splátok úverov poskytnutých 

zo ŠFRB. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 47/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v  Kežmarku  na svojom zasadnutí dňa 16. 03. 2017 prerokovalo 

„Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2016“, ktorú berie na vedomie. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 48/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie ostatných dotácií pre športové kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 v zmysle  VZN č. 3/2016 podľa priloženého návrhu. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 49/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie ostatných  dotácií pre kultúrne kluby 

z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 podľa VZN č. 3/2016 podľa priloženého návrhu. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 50/2017 



 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

 schvaľuje  

 

a) predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a rozšírenie 

existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;  

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

* 14 778,42 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci); 

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 51/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového bytu 

č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou na 

ul. Baštová 1588/8 v Kežmarku, nájomcovi p. Eve Majzlovej, trvale bytom  Kežmarok, Baštová 

1588/8,  na dobu určitú do 31.03.2018, do termínu opätovného posúdenia odkázanosti 

menovanej na sociálnu službu.  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 52/2017 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

odkúpenie pozemku KN-E 4460/9  druh pozemku  orná pôda o výmere 172 m2 k. ú. Kežmarok,  

do majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku : 

 

1) Ondrej Bartko, Poľná 21, Kežmarok  spoluvlastnícky  podiel    1/2   

2) MUDr. Ján Bartko, Záhradná 1, Kežmarok  spoluvlastnícky  podiel    1/2   

 

 za cenu 7,50 eur/m2.   

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 53/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e  

 

bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok do správy príspevkovej organizácie mesta 

Kežmarok Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, IČO 42234891. 

  

Názov majetku:        obstarávacia cena (eur):  

1. Nový cintorín - Dom smútku, súp.č.1629                125 244,16  

2. Nový cintorín - Dom smútku, sadové úpravy                   22 000,43  

3. Nový cintorín - Dom smútku, vodovodná prípojka         2 897,83  

4. Nový cintorín - Dom smútku a TS, plynová prípojka       16 388,00  

5. Nový cintorín - Dom smútku vonkajší káblový rozvod                   5 974,91  

6. Nový cintorín, hospodársky objekt súp.č.1729                  50 922,79  

7. Chodníky na novom cintoríne Kežmarok                   47 692,33  

8. Starý cintorín - Dom smútku a hospodársky objekt       42 356,31  

9. Stavebné úpravy vstup. objektu a bezbariérový vstup na starý cintorín       25 270,14 

10. Rekonštrukcia chodníkov na starom cintoríne                  42 364,03  

11. Skladovacia plocha ÚMK           13 200,00  

12. Parkovisko pri administratívnej budove Poľná 1         2 720,00  

13. Letné kúpalisko           60 346,43  

14. Pozemok parc. č. CKN 3342/2, k.ú, Kežmarok,  

      druh pozemku ost. plochy o výmere 46 098 m2 (nový cintorín)   459 051,99  

15. Pozemok parc. č. CKN 3342/17,k.ú. Kežmarok, zast. plochy a nádvoria  

      o výmere 415 m2 , zastavaný objektom súp. č. 1629             4 132,64  



16. Pozemok parc. č. CKN 3342/18, k. ú. Kežmarok, zast.pl. a nádvoria,  

      o výmere 217 m2 , zastavaný objektom súp. č. 1729              2 160,92  

17. Pozemok parc. č. CKN 1571, k. ú, Kežmarok, ost. plochy, 

      o výmere 27 364 m2 (starý cintorín)         272 495,52 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 54/2017 

 

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 Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku 

Eve Randusovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a jedným 

nezaopatreným dieťaťom, bývajúcu v mestskom nájomnom dvojizbovom byte č. 16 v bytovom 

dome Lanškrounská 2527/1C, ktorý je pre nich  nepostačujúci. 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok Eve Randusovej, trvale 

bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 55/2017 

 

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 Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku 



Ivane Malinovskej, trvale bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá 

býva v stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi. 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok Ivane Malinovskej, trvale 

bytom Lanškrounská 1604/26, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 56/2017 

 

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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Daniele  

Ivančákovej, 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. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele 

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

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 57/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ú h l a s í so zaradením do majetku a odpisovaním 

technického zhodnotenia objektu súp.č. 1788 na pozemku KN-C 1300, k.ú. Kežmarok pre 



pracovisko CT vo výške 56 539,42 eur spoločnosťou Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v 

Kežmarku, n.o. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 58/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časť  parcely  KN-E 139  k. ú. Kežmarok    v prospech 

: Múzeum v Kežmarku, Hradné námestie č.42, Kežmarok ( IČO: 37781227 ) v súvislosti so 

stavbou „Stavebné úpravy a odvodnenie – HRAD Kežmarok – stavebný objekt 02, odvodnenie“ 

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok : 

 

- trpieť umiestnenie odvodňovacieho  kanalizačného potrubia a vsakovacieho drenbloku 

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 potrubia  a veľkosťou vsakovacieho drenbloku  na slúžiacom pozemku. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 59/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 



 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel  č. KN-C 1293/2, KN-C 1289/2, KN-E 

6732/2  a  KN-E 4986/1  - k. ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného 

elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch: Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v 

súvislosti so stavbou „ Kežmarok  -  západný koniec – úprava NN siete, demontáž trafostanice 

TS 14“  s povinnosťou  povinného mesta Kežmarok  : 

 

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

to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení stavby 

a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.      

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 16. 03. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 60/2017 

 

Mestské zastupitel'stvo v Kežmarku  

 

schval'uje 

 

 urovnanie duplicitného vlastnictva k nehlutel'nosti, ktorá je vedená v registri C katastra 

nehnuteľnosti ako parcela CKN 1989/2, druh pozemku orná pôda o výmere 9274 m
2
, zapisaná 

na liste vlastnictva č. 1799, k.ú, Ľubica, a v registri E katastra nehnuteľností ako parcela EKN 

2027, k.ú. Ľubica, druh pozemku orná pôda o výmere 2122 m
2
 , zapisaná na liste vlastníctva č. 

2984 dohodou za nasledujúcich podmienok:  

- Mesto Kežmarok vyplatí Helene Filičkovej, rod. Kalafutovej, bytom Stará Ľubovňa  

  Mierová  12 za urovnanie sumu 2000 eur 

- Helena Filičková, rod. Kalafutová, bytom Stará Ľubovňa, Mierová 12 uzná, že mesto  

  Kežmarok je výlučným vlastníkom pozemku CKKN 1989/2, k. ú. Ľubica 

- Helena Filičková, rod. Kalafutová, bytom Stará Ľubovňa, Mierová 12 bude súhlasiť   

   s tým, že z jej listu vlastníctva bude vymazaná parcela EKN 2027, k. ú. Ľubica a z listu  

   vlastníctva mesta  Kežmarok č. 1799, k. ú. Ľubica bude vymazaná poznámka, že  

   hodnovernosť údajov katastra o právach nehnuteľnosti – pozemku parc. Č. 1989/2  

   bola spochybnená. 

 

         

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

     primátor mesta 


