
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 99/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    

 p. poslanca  Jozefa  Matiu   

 p. poslanca  Vojtecha Wagnera 

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú  za  predsedu  komisie 

 p. poslanca  Jána Hencela  za  člena  komisie 

 p. poslanca  Matúša Poláka   za  člena  komisie 

 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

p. poslanca  Ondreja Jankuru   

 p. poslanca  Andreja Zreľaka 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 

 

 

 

 

 

 

   

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák   

          primátor mesta   

  

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.100/2017 

 

 

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. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. 

4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  druhý  polrok 2017. 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  2016. 

6. Záverečný účet  mesta Kežmarok za rok 2016. 

7. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Kežmarok 

a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2016 

8. Návrh na schválenie  členstva  v organizácii   Slovak Smart City  Cluster. 

9. Návrh na zmeny v komisiách mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

10. Návrh na delegovanie   zástupcu zriaďovateľa  do  Rád  škôl  a školských zariadení. 

11. Návrh na schválenie  Zriaďovacej listiny  Základnej školy s materskou školou  Nižná 

brána 8 

12. Návrh  na  vymenovanie  riaditeľa príspevkovej organizácie  MsKS  .  

13. Stanovisko  hlavného kontrolóra k prekleňovaciemu  úveru – prefinancovanie 

cyklochodníka -  eurofondy  

14. Návrh na schválenie  prekleňovacieho úveru  na prefinancovanie  výstavby 

cyklochodníka –eurofondy. 

15. Návrhy na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovými opatreniami č. 

5/2017 a č.6/2017.  

16. Návrh na schválenie zmeny zriaďovacej listiny a rozšírenie podnikateľských aktivít 

príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 

17. Návrh na schválenie cien vstupného  na  Letné kúpalisko Kežmarok. 

18. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok  zo zdrojov EÚ na projekt: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov 

klímy v rámci stavby:        

      Vnútroblok  Sever. 

19. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok zo zdrojov EÚ na projekt: Materská škola Cintorínska 

20. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok zo zdrojov EÚ na projekt: Zastávky MHD 

21. Návrh na zverenie majetku mesta do správy  príspevkovej organizácii VPS. 

22. Zmena  uznesenia č 266/2016  o zverení  do správy - multifunkčné ihrisko ZŠ  Dr. 

Fischera. 

23. Návrh na zverenie   technického zhodnotenia majetku mesta Kežmarok do správy. 

24. Návrh na  predĺženie nájmu  bytu č. 13 v Dome opatrovateľskej služby v Kežmarku 

25. Návrh na nájom  bytu č.  2 v Dome opatrovateľskej služby v Kežmarku 

26. Návrh na nájom  bytu č. 11 v Dome opatrovateľskej služby v Kežmarku 

27. Návrh na zmenu uznesenia  č.58/2017 – Múzeum Kežmarok 

28. Návrh na odpredaj bytu č. 22 Petržalská 1642/22 

29. Návrh na odpredaj časti pozemku CKN 3180/1 -  Daniel Kovalčík, Kežmarok; Juraj 

Adamjak, Kežmarok; Ladislav Dunka  a Ružena  Dunková, Kežmarok; Vladimír 

Švedlár, Kežmarok 

30. Návrh na prenájom nebytových priestorov  v objekte  Kostolné námestie 12, Kežmarok 

31. Návrh na predĺženie  nájmu nebytových priestorov  v Poliklinike, Hviezdoslavova 27, 

Kežmarok  pre  Nemocnicu Poprad a.s. 

32. Návrh na prenájom bytu č.8, Košická 2485/11  a bytu č. 10, Košická 2485/13 



33. Návrh na opakovaný  nájom   bytov:  Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2224/12; Košická 

2485/11; Lanškrounská 2485/3; Lanškrounská 2501/1A; Košická 2374/1; Košická 2466/5. 

34. Návrh na zriadenie vecného bremena – Vladimír Majerčák MEGAS spol. s. r .o   a VSD 

a. s. Košice 

35. Vyšehrádsky fond,  projekt „Od cisárstva k V4“   

- Návrh na schválenie Listu o zámere  

- Návrh na schválenie spolufinancovania 

- Návrh na schválenie zapojenia sa do projektu 

36. Rôzne 

a) Informácia o rozvojovom investičnom zámere Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku n. o. 

     b) Informácia o hokejbalovej situácii v meste Kežmarok 

37. Interpelácie 

38. Záver 

 

 

         

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

               primátor mesta     

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.101/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení 

prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  12.06.2017,  za kontrolované obdobia 

roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                              primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 102/2017 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka  2017 podľa predloženého návrhu. 



 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                      primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.103/2017 

 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok k Záverečnému účtu za rok 2016: 

 

„Hlavný kontrolór mesta Kežmarok odporúča mestskému zastupiteľstvu v Kežmarku schváliť 

celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za rozpočtový rok 2016 bez výhrad.“ 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                      primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.104/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

schvaľuje 

 

1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2016 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za  

    rok 2016 bez výhrad. 

2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2016 vo výške 2 339 414,40 €. 

3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Kežmarok za rok 2016 vo výške 23   

    124,61 € zisteného podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o      

    rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  

    znení neskorších predpisov na tvorbu Rezervného fondu Mesta Kežmarok. 

4. Použitie zostatku finančných operácií vo výške 959 661,16 € podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona   



    č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu Rezervného fondu Mesta  

    Kežmarok. 

5. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2016 takto: 

a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 

Výsledok hospodárenia za rok 2016 – kladný vo výške 22 047,75 €‚ z toho kladný hospodársky 

výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 17 763,99 € a kladný hospodársky výsledok z 

podnikateľskej činnosti v čiastke 4 283,76 €‚ ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného 

fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

b) Mestské kultúrne stredisko 

Výsledok hospodárenia za rok 2016 – kladný vo výške 30 685,69 €‚ z toho kladný hospodársky 

výsledok z hlavnej činnosti v čiastke 28 045,20 € a kladný hospodársky výsledok z 

podnikateľskej činnosti v čiastke 2 640,49 €‚ ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného 

fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      

                     primátor mesta   

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.105/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie výsledky inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania inventarizačných rozdielov 

Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2016: 

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, 

- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, 

- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok, 

- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, 

- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok, 

- Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok, 

- Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok, 

- Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok, 

- Základná umelecká škola Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok, 

- Základná umelecká škola, Petržalská 21, Kežmarok, 

- Centrum voľného času Kežmarok, 

- Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok. 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  

                primátor mesta     

 

Uznesenie 



zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.106/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

členstvo  Mesta  Kežmarok v organizácii  Slovak smart city  Cluster . 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

              primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 107/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

ročný  členský príspevok  Mesta Kežmarok v organizácii  Slovak smart city  Cluster vo výške  

EUR   1,- (slovom jedno euro). 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                    primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.108/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

o d v o l á v a   

 



z  funkcie  člena  komisie kultúry  pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku   

- Dominika Jakuba 

- Vladimíra  Vaverčáka 

 

 

 

    

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                  primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.109/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l  í    

 

v súlade so štatútom mesta za  člena  komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku   

 

- Mgr.  Barboru  Cintulovú, nar. ............................  rod.č.: .................................  

 

trvale bytom: Levočská 1767/4, 060 01 Kežmarok 

 

- Mgr. Borisa Švirlocha, nar. ............................  rod.č.: .................................  

 

trvale bytom: Severná 1480/6, Kežmarok 

 

 

 

 

   

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.110/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

z r i a ď u j e    dočasnú  Komisiu  pre  tvorbu  návrhu strategického  smerovania  činnosti  

Nemocnice Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku n. o.  ako svojho  poradného orgánu s počtom 



členov 12 za účelom vypracovania do 31. 08. 2017 materiálu, v ktorom navrhne ďalšie 

smerovanie Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra n. o. s termínom do 31. 8. 2017, 

 

v o l í   za  členov  Komisie pre  tvorbu  návrhu strategického  smerovania  činnosti  Nemocnice 

Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku n.o. 

PhDr. Milan  Gacík  - predseda Správnej rady n.o.    

MUDr. Lýdia Wikarská - člen Správnej rady n.o.  

Mgr. Viera   Mazureková - člen Správnej rady n.o.  

Ing. Ján Králik  - expert na zdravotníctvo  

MUDr. Peter Marko  - lekár 

Ing. Viktor  Halíř  - riaditeľ  n.o. 

Ing. Miroslav Perignáth  - predseda Dozornej rady n.o.  -  poslanec  MsZ 

MUDr. Ján Hencel  - člen Správnej rady n.o.  -  poslanec  MsZ   

Mgr. Bc. Jozef Matia         - člen Správnej rady n.o.  -  poslanec  MsZ  

Ing. Veronika Havírová.................................................................. -  poslankyňa  MsZ  

Ing. Matúš  Polák............................................................................ -  poslanec  MsZ  

Ing. Vladimír Škára......................................................................... -  poslanec  MsZ  

 

 

- v o l í   za  predsedu   Komisie pre  tvorbu  návrhu strategického  smerovania  činnosti  

Nemocnice Dr. Vojtecha  Alexandra v Kežmarku n.o.  Mgr. Bc. Jozefa Matiu.  

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                      primátor mesta    

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.111/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  deleguje  Mgr. Oleníkovú Silviu  ako zástupcu 

zriaďovateľa z radov zamestnancov Mesta Kežmarok  do Rady školy pri  

Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok,  

Základnej škole, Hradné námestie 38,Kežmarok,  

Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok,  

Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok  
Materskej škole, Karola Kuzmányho 41,Kežmarok,  

Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok,  

Materskej škole, Severná 5, Kežmarok,  

Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok, Základnej umeleckej 

škole, Petržalská 21, Kežmarok   

 

a do  

 

Rady školského zariadenia pri Centre voľného času, Generála Štefánika 47, Kežmarok.  

 



s účinnosťou od    01.07.2017 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                  primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.112/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

-b e r i e    n a     v e d o m i e     rozhodnutia   Ministerstva  školstva, vedy výskumu a športu 

Slovenskej Republiky  čísla:   

2017 – 5373/14815:2-10H0  o vyradení  Materskej školy, Severná 5, Kežmarok   a jej  súčasti 

2017 – 5372/14813:2-10H0 o vyradení  Základnej školy Nižná brána  8, Kežmarok a jej súčastí 

zo siete  školských zariadení  ku dňu 31.8.2017 

 

-b e r i e    n a     v e d o m i e     rozhodnutia   Ministerstva  školstva, vedy výskumu a športu 

Slovenskej Republiky  čísla:   

2017 – 5371/14817:1-10H0/1  o zaradení  Základnej školy s materskou školou Nižná brána  8, 

Kežmarok  

2017 – 5371/14817:1-10H0/2  o zaradení  Školského klubu detí Nižná brána  8, Kežmarok ako 

súčasti  Základnej školy s materskou školou Nižná brána  8, Kežmarok 

2017 – 5371/14817:1-10H0/3  o zaradení  Školskej jedálne Nižná brána  8, Kežmarok ako súčasti  

Základnej školy s materskou školou Nižná brána  8, Kežmarok  

2017 – 5371/14817:1-10H0/4  o zaradení  Výdajnej školskej jedálne Hradné námestie 38, 

Kežmarok ako súčasti  Základnej školy s materskou školou Nižná brána  8, Kežmarok  

2017 – 5371/14817:1-10H0/5  o zaradení  Centra voľného času Nižná brána  8, Kežmarok ako 

súčasti  Základnej školy s materskou školou Nižná brána  8, Kežmarok  

 

do  siete  školských zariadení  od 01.09.2017 

 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

              primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 



 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.113/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e        

 

zriaďovaciu listinu  Základnej školy s materskou školou  Nižná brána 8, Kežmarok  a jej  

súčastí  podľa predloženého návrhu .  

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

              primátor mesta   

  

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.114/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   vymenúva s účinnosťou od 01. 08. 2017 

 

Mgr. Elisu Joppovú    nar. ..................... rod.č.: ............................... 

 

trvale bytom: Bernolákova 207/7, 059 71 Ľubica 

 

do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie  Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku na 

dobu určitú  počas  materskej a rodičovskej dovolnky  Mgr. Barbory  Kaprálovej.   

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

              primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 



MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.115/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok 

k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a to prekleňovacieho 

úveru v sume 500 000 €. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                     primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.116/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

berie na vedomie 

 

predložené ponuky oslovených bánk na poskytnutie úveru na prefinancovanie projektu: 

„Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa“ v rámci cezhraničného programu 

PL – SR Interreg V-A 2014-2020 

 

a 

 

schvaľuje  

 

prefinancovanie projektu: „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II. etapa“ v rámci 

cezhraničného programu PL – SR Interreg V-A 2014-2020 od spoločnosti VÚB, a. s. za 

nasledovných podmienok: 

Druh úveru:    prekleňovací úver 

Výška úveru:   do 500 000,00 EUR 

Účel úveru:  financovanie projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo 

Tatier – II. etapa 

Splatnosť úveru:   12 mesiacov od podpisu zmluvy 

Úroková sadzba:  12 M Euribor + 0,29 % pri splatnosti do 12 mesiacov od podpisu 

zmluvy 

Zabezpečenie úveru:  Bianko zmenka dlžníka 

 

 

 
 
 
   

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                primátor mesta     

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.117/2018 

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

rozpočtovým opatrením č. 5/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.118/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného príspevku pre 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 o čiastku 290 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                      primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.119/2017 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  schvaľuje  vecné použitie finančných prostriedkov z 

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

určených na rekonštrukciu kúrenia objektu Hlavné námestie 3 - Reduta. 

 

 



 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.120/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

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

určených na kompletizáciu kamerového systému v meste Kežmarok v oblasti prevencie 

kriminality. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                  primátor mesta     

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 121/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

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

určených na komplexnú rekonštrukciu plynovej kotolne objektu Mestskej športovej haly. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

             primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 



zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.122/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

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

určených na výstavbu chodníka pri ZŠ Nižná brána. 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                 primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.123/2017 

 

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

rozpočtovým opatrením č. 6/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                  primátor mesta     

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.124/2017 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  schvaľuje  vecné použitie finančných prostriedkov z 

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

určených na dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                 primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 



 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.125/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok 

 

s c h v a ľ u j e  

 

rozšírenie predmetu činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, príspevkovej 

organizácie Mesta Kežmarok o nasledovnú hlavnú činnosť:  

- správa letného kúpaliska. 

 

s ú h l a s í  

 

podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s rozšírením vykonávania podnikateľskej 

činnosti príspevkovou organizáciou Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok v rozsahu 

oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti vydaných príslušných orgánom štátnej správy. 

Táto činnosť je definovaná ako vedľajšia hospodárska činnosť príspevkovej organizácie. 

Podnikateľská činnosť príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok sa 

rozširuje o túto činnosti:  

- prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. 

 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

             primátor mesta     

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 126/2017 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

vstupné na Letné kúpalisko Kežmarok podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

    

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       



             primátor mesta   

  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.127/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku Sever v 

Kežmarku“, v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 

klímy ako aj zavádzaniu systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód 

výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16; ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta 

a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške   

26 753,25 € (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 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.128/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP  na SO na projekt: „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – 

MŠ Cintorínska v Kežmarku“  

 



b) spolufinancovanie projektu vo výške 18 905,99  € z celkových oprávnených výdavkov vo 

výške 378 119,87 € a 0,00 € neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových 

oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie a/alebo 

vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom 

finančnej analýzy projektu, 

 

c) kód výzvy, t.j. OPKZP-PO4-SC431-2017-19  

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.129/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia zastávok 

cestnej verejnej osobnej dopravy v Kežmarku“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti 

verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12;, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta;  

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške    

3 508,16 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 

podmienkami poskytnutia pomoci);  

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

             primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 



 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.130/2017 

 

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) 

___________________________________________________________________________ 

 

26 b.j. Košická 12 - verejné osvetlenie 7 523,60  

JUH II Verejné osvetlenie č. 4 2 003,35 

JUH II Verejné osvetlenie č. 5 1 758,95 

Ver. osvetlenie pri grécko-kat. kostole 16 917,38 

Osvetlenie priechodov pre chodcov ul.  M. Lányiho 6 379,09 

Osvetlenie priechodov pre chodcov ul.  Toporcerova 4 931,35 

Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Hviezdoslavova, Vyšný mlyn, 

M.Lányiho, Toporcerova 27 965,28 

Osvetlenie priechodov pre chodcov ul. Nižná brána, Garbiarska, 

Hradská cesta 16 200 

Verejné osvetlenie 611 320,60 

Verejné osvetlenie - ul. Kláštorná 5 477,00 

Verejné osvetlenie Kamenná baňa časť "B" 0,10 

Verejné osvetlenie na ul. Gen. Štefánika Kežmarok 15 812,74 

Verejné osvetlenie pri bytovom dome Weilburská 2550/9,11,13 3 400,00 

Verejné osvetlenie Suchá hora 5 978,82 

 

 

 

 

 

    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák   

       primátor mesta   

  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.131/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

zrušuje uznesenie č. 266/2016 zo dňa 6.10.2016 (Multifunkčné ihrisko - zverenie do správy) 

 

 

 



 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                 primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.132/2017 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok - Multifunkčné ihrisko,  s obstarávacou cenou   

68170,46 eur do správy Základnej školy, Dr. Daniela Fischera 2  Kežmarok, IČO 36158968. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      

                   primátor mesta     

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 133/2017 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

bezplatné zverenie technického zhodnotenia majetku mesta Kežmarok do správy organizácie 

mesta Kežmarok: 

 

1. Stavebné úpravy materskej školy a hospodárskeho pavilónu Možiarska 1, obstarávacia 

cena 40 895,67 eur   do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok Materská škola, 

Možiarska 1, Kežmarok, IČO 37874136 



2. Rekonštrukcia ZŠ Hradné námestie Kežmarok, obstarávacia cena 589 356,27 eur,  do 

správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok  Základná škola – Grundschule,  

Hradné námestie 38 Kežmarok, IČO 36158976 

3. Materská škola Kuzmányho 41 Kežmarok – stavebné úpravy,  obstarávacia cena 

332 199,76 eur a 10 674,95 eur  do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok 

Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, IČO 37874179 

4. Rekonštrukcia NKP pre rozšírenie knižnice, obstarávacia cena 962 137,70 eur do správy 

príspevkovej organizácie mesta Kežmarok  Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý 

trh 47,  IČO 352 179 

5. Rekonštrukcia plochých striech na objekte Materská škola Severná 5 Kežmarok, 

obstarávacia cena 13 323,38 eur do správy rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok 

Základná škola a materská škola, Nižná brána 8, Kežmarok, IČO 37874268 

6. Zateplenie objektu základnej školy a telocvične, ul. Dr. Fischera 2 Kežmarok do správy 

rozpočtovej organizácie mesta Kežmarok  Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2,  

Kežmarok, IČO 36158968. 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                 primátor mesta     

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.134/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  schvaľuje predĺženie nájmu bytu č. 13 Alžbete Oračkovej 

v Dome opatrovateľskej služby, Baštová 1588/8 Kežmarok,  na dobu určitú počas poskytovania 

opatrovateľskej služby, najdlhšie do 30.06.2019. 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

              primátor mesta   

  

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.135/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nájom bytu č. 2 v Dome opatrovateľskej služby, 

Baštová 1588/8, Kežmarok, Gabriele Hrinovej, trvale bytom  Vyšný mlyn 1433/13, Kežmarok,  

na dobu určitú počas poskytovania opatrovateľskej služby, najdlhšie do 30.06.2019.  

 

 



 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                 primátor mesta     

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.136/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nájom bytu č. 11 Božene Slaninovej v Dome 

opatrovateľskej služby, Baštová 1588/8 Kežmarok, na dobu neurčitú.  

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                             primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.137/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

1) r u š í   

 

uznesenie č. 58/2017 zo dňa 16.03.2017   (Vecné bremeno – Múzeum Kežmarok ) 

 

2) s c h v a ľ u j e 

 

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

: Prešovský samosprávny kraj , Námestie mieru 2, Prešov 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 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.138/2017 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

a) spôsob prevodu vlastníctva bytu č. 22 v bytovom dome súpisné číslo 1642 na ul. Petržalská 22, 

Kežmarok na pozemku KN-C 1961/84, k. ú. Ľubica obchodnou verejnou súťažou. 

 

b) súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu vo vlastníctve mesta 

Kežmarok a to bytu č. 22 vchod č. 22 na 5. p. bytového domu súpisné číslo 1642 na ul. 

Petržalská 22, na pozemku KN-C 1961/84, k. ú. Ľubica a podielu na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu vo výške podielu 5015/175703, podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                     primátor mesta     

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.139/2017 

 

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   -  

novovytvorenej parcely  KN-C 3180/10 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 m2 

a novovytvorenej parcely KN-C 3180/11 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 25 m2 , k. ú. 

Kežmarok  do vlastníctva Daniela Kovalčíka bytom Garbiarska 15 Kežmarok, Juraja 

Adamjaka bytom Slavkovská 64 Kežmarok, Vladimíra Švedlára bytom Slavkovská 34 



Kežmarok, Ladislava Dunku a Ruženy Dunkovej bytom Slavkovská 34 Kežmarok  je prípadom 

hodným osobitného zreteľa.  Žiadatelia sú vlastníci priľahlého pozemku KN-C 1765/1, k. ú. 

Kežmarok, pozemky tvoria prirodzenú súčasť a zabezpečujú prístup k nehnuteľnostiam vo 

vlastníctve žiadateľov a mesto by tieto parcely vzhľadom na ich polohu  a rozlohu nevedelo ináč 

vhodne využiť.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj novovytvorenej parcely KN-C 3180/10 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 14 

m2 a novovytvorenej parcely KN-C 3180/11 druh pozemku zastavaná plocha o výmere 25 m2, 

podľa geometrického plánu č. 34629114-07/17 vyhotoveného Antonom Vrábelom–geodetom, 

Levočská 6, Kežmarok a úradne overeného pod číslom : G1 108/17, k. ú. Kežmarok   pre:  

 

 1)  Daniel Kovalčík, bytom Garbiarska 15, Kežmarok                .......  v podiele    1/4  

 2)  Juraj Adamjak, bytom Slavkovská 64, Kežmarok                 ........  v podiele    1/4  

 3)  Vladimír Švedlár, bytom Slavkovská 34, Kežmarok              ........  v podiele    1/4  

 4)  Ladislav Dunka a Ružena Dunková, bytom Slavkovská 34, KK ..  v podiele    1/4 

  

za cenu  9,30 eur/m2. 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                  primátor mesta   

                         

 

    Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.140/2017 

 

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 na prízemí 

objektu Kostolné námestie 12, Kežmarok spolu o výmere o výmere 52,25m2 pre občianske 

združenie Vlk ktorý nikdy nespí, so sídlom Štúrova 31, 060 01 Kežmarok, IČO 50 486 829 je 

prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o nebytový priestor, ktorý slúži ako dielňa na 

opravu bicyklov a organizačná základňa pre Komunitný systém zdieľaných bicyklov, s cieľom 

zvýšiť fyzický pohyb občanov a znížiť zaťaženie mestských komunikácií motorovými 

prostriedkami.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov na prízemí objektu Kostolné námestie 12, Kežmarok spolu 

o výmere 52,25m2 pre občianske združenie Vlk ktorý nikdy nespí, so sídlom Štúrova 31, 060 01 

Kežmarok, IČO 50 486 829 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 12,00eur/rok, za účelom 



prevádzky dielne na opravu bicyklov a organizačnej základne pre Komunitný systém 

zdieľaných bicyklov.  

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                    primátor mesta     

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.141/2017 

 

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 predlženie prenájmu nebytových priestorov 

v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok, miestnosť č. 1.41 a č. 1.04 na prízemí a 

podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 20,86m2  pre Nemocnicu Poprad, a.s., Banícka 

803/28, 058 45 Poprad, IČO 36 513 458 je prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu plynulého 

poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo spádovej oblasti okresu Kežmarok. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

a) predlženie prenájmu nebytových priestorov v  objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 27, 

Kežmarok, miestnosť č. 1.41 a č. 1.04 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 

20,86m2 pre Nemocnicu Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, IČO 36 513 458, do 

31.07.2017, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta 

Kežmarok. 

b) účel využitia nebytových priestorov – miestnosti 1.43, 1.44, a 1.45 okrem ortopedickej 

ambulanciu aj na ambulanciu LSPP, na dobu určitú do 31.07.2017. 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                     primátor mesta     

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.142/2017 

 

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 Košická 2485/11 v Kežmarku 

Kataríne Šilhovej s manželom Jakubom, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom 

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

sa končí nájom v bezbariérovom byte v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku a je 

potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu. 

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2485/11, Kežmarok Kataríne Šilhovej s manželom 

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

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.143/2017 

 

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 2485/13 v Kežmarku 

Danielovi Gallymu s manželkou Lýdiou, trvale bytom Petržalská 1638/4, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu  - rodičia, dcéra a vnučka, ktorá 

býva v stiesnených podmienkach v jednoizbovom byte a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok Danielovi Gallymu s manželkou 

Lýdiou, trvale bytom Petržalská 1638/4, Kežmarok, na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

 

     PhDr. Mgr. Ján Ferenčák    

                     primátor mesta     

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.144/2017 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14 Anne 

Rusnačíkovej s manželom Jánom, 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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Rusnačíkovej s manželom Jánom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                    primátor mesta     

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.145/2017 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14 Jane 

Lopatovskej, 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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 

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

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 146/2017 

                                         

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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Márii 

Venglarčíkovej, 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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii 

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

 

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák        

    primátor mesta   

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 



 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 147/2017 

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 nájomcovi Zuzane 

Kažmírovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu  šesť mesiacov. 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák     

                              primátor mesta     

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.148/2017 

 

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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Františkovi 

Gavorčíkovi, 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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Františkovi 

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

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      

                   primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.149/2017 

 

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 Košická 2224/12 Lívii Garstkovej, 

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. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii Garstkovej,  

trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu jedného roka 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      

             primátor mesta     

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.150/2017 

 

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 Košická 2485/11 Kataríne 

Kušmirekovej, trvale bytom Košická 2485/11, 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. 1 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Kataríne 

Kušmirekovej,  trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok  na dobu šesť mesiacov. 

 

 

 
 
 
 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.151/2017 
 

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. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Martinovi 

Hrušovskému, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle 

zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Martinovi 

Hrušovskému,  trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

  

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák   

          primátor mesta   

  



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.152/2017 

 

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 Lanškrounská 2201/1A Anne 

Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Alene 

Česelkovej,  trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

             primátor mesta     

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.153/2017 

 

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 Lanškrounská 2501/1A Denise 

Makovskej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, 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 Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Denise 

Makovskej,  trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok  na dobu do 31.7.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

       PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      

                    primátor mesta   

  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.154/2017 

 

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 2374/1 Dagmar Kendiovej 

s manželom Štefanom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v 

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Dagmar Kendiovej 

s manželom Štefanom,  trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu jedného roka. 

 

 

 

 



 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      

                     primátor mesta     

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 155/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

z r u š u j e  

 

uznesenie č. 92/2017 zo dňa 27.4.2017 (neschválenie opakovaného nájmu bytu Jozef Vido 

s manželkou Janou). 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

              primátor mesta   

  

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.156/2017 

 

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 2466/5 Jozefovi Vidovi 

s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, 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 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Vidovi 

s manželkou Janou,  trvale bytom  Košická 2466/5, Kežmarok,  na dobu jedného roka.  

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                     primátor mesta     

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.157/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti  parciel   KE- 2432 a KN-E 6683/2 ,  k. ú. Kežmarok   

v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia a zariadenia na slúžiacich 

pozemkoch : Vladimír Majerčák – MEGAS – spol., Michalská 18, Kežmarok v súvislosti 

s pripojením do distribučnej sústavy stavby „Areál“ na ul. Michalská 18, Kežmarok  s  

povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia  a jeho príslušenstva 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  a jeho ochranným pásmom  na slúžiacich 

pozemkoch.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,-eur/m dĺžky vedenia.                                            

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                   primátor mesta     

 

 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 158/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel   KN-C 3168, KN-C 3150, KN-E 6629, 

KN-E 6626, KN-C 1305/2 ,KN-C 1305/1,  KN-C 1303, KN-C 3163, KN-C 3160, KN-E 884/9,  

k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia a zariadenia na 

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

„Kežmarok – časť Sihoť – úprava NN siete“   s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia  a jeho príslušenstva  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 22. 06. 2017 

 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.159/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel   č. KN-C 2228/2, KN-E 4238/1, KN-E 

4238/27, KN-E 4458/2 , k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického 

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



súvislosti so stavbou „Garáže, Spravbytherm, s.r.o. Kežmarok, Poľná č.2,  parc.2228/8“ – 

rozšírenie NN siete s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva 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 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.160/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel   č. KN-C 6684/6, KN-C 6836/9, KN-C 

6839/5, k. ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia 

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

so stavbou „ Záhradkárska osada Kežmarok - Pradiareň    záhradné chatky“  s  povinnosťou 

povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia  a rozpojovacích skriniek 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 22. 06. 2017 

 



 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.161/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje  

 

a) List o zámere v rámci podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku  z Vyšehrádskeho 

fondu medzi Mestom Lanškroun a Mestom Kežmarok ohľadom uskutočnenia projektu „Od 

cisárstvu k V4“,  

 

b) spolufinancovanie projektu vo výške max. 1 300 €,  

 

c) zapojenie sa do projektu „Od cisárstva k V4“. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                    primátor mesta     

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.162/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o rozvojom a investičnom 

zámere Nemocnice Dr. Alexandra v Kežmarku n. o. 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

                  primátor mesta     

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. 06. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 163/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie odporúčania komisie športu.  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informácie o stave hokejbalového oddielu 

MŠK v Kežmarku.  

 

 

 

 

 

 



 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       

             primátor mesta     

 

 

 

 

 

 

 


