
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 48/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení 
prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.03.2015, za kontrolované obdobie roka 2015 
a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2014.  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                                   prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku prešetrenia 
sťažnosti Mirond, s.r.o.. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                                  prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 50/2015 
 

   
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej finančnej 
kontroly č. 1/2015 úplnosti, zákonnosti, správnosti  vedenia mzdovej agendy a dodržiavanie 
Zákonníka práce na Mestskej polícii mesta Kežmarok za obdobie rokov 2009 – 2015. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                                   prednosta úradu 
 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 51/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informácie o skutočnostiach, ktoré boli 
zistené počas preberania funkcie a agendy nastupujúcou riaditeľkou v Zariadení pre seniorov. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                                  prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 52/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 5.2.2015 proti 
VZN č. 6/2011 o o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta 
Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                                   prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 5.2.2015 proti 
VZN č. 2/2006 o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok a tomuto protestu 
vyhovuje. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                                 prednosta úradu 
 
 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 11.3.2015 proti 
VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície a tomuto protestu vyhovuje. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
      primátor mesta                                                                                                    prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo protest prokurátora zo dňa 5.2.2015 proti 
VZN č. 3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a tomuto protestu vyhovuje. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                                  prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 4/2015, ktorým sa zrušuje VZN č.  
6/2011  o zásobovaní pitnou vodou obyvateľstva v čase krízovej situácie na území mesta 
Kežmarok. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
      primátor mesta                                                                                                    prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 5/2015, ktorým sa zrušuje VZN  
č. 2/2006  o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok. 
 
 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                                   prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na  VZN č. 6/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície. 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                                  prednosta úradu 
 

 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 59/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné znenie  
VZN č. 3/1991 o zriadení mestskej polície, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 
6/2015. 

 

 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                                 prednosta úradu 
 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 7/2015, ktorým sa zrušuje VZN  
č.  3/2005 o konaní a rozhodovaní Mestského zastupiteľstva Kežmarok o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií  verejných  funkcionárov. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                                  prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2015 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie alkoholických 
nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na území mesta 
Kežmarok. 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné znenie 
VZN č. 6/2012, ktorým sa obmedzuje alebo zakazuje predaj, podávanie a požívanie 
alkoholických nápojov v predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach na 
území mesta Kežmarok, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 8/2015. 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 



 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa uznieslo na VZN č. 9/2015, ktorým  sa zrušuje VZN  
č. 2/2003 o kontrole vykonávanej mestskou samosprávou a zásady činnosti hlavného kontrolóra 
a útvaru hlavného kontrolóra. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 10/2015, ktorým  sa zrušuje VZN  
č.  1/1996 o podmienkach používania erbu mesta. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
prerokovalo  
v zmysle  § 11 ods.4 písm.c a g  zákona č. 369/1990 Zb. návrh  „Zmeny Územného plánu mesta 
Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
berie na vedomie  

1. správu o prerokovaní návrhu „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný 
dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  

 
2. schválený návrh „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  

v lokalite Suchá hora  “ je v určenom rozsahu záväzným a smerným podkladom pre 
vypracovanie  dokumentácie pre územné rozhodnutie a  stavebné  povolenie  
  

 3. výsledok preskúmania návrhu„ Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný 
dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  
Okresným úradom v Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky, ako príslušným orgánom 
územného plánovania  
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
súhlasí  
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách a pripomienkach z vyhodnotenia prerokovania  
návrhu „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá 
hora  “  

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
schvaľuje  
návrh „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá 
hora  “  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
sa uznáša  na   
Všeobecne záväznom  nariadení  mesta Kežmarok  č. 11/2015   zo dňa 26.03.2015, ktorým  sa 
vyhlasuje záväzná časť  „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  
v lokalite Suchá hora  “  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
ukladá  
1.      zverejniť záväznú časť „Zmeny Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom 
Kežmarok  v lokalite Suchá hora  “  



Vyvesením na úradnej tabuli  mesta obvyklým spôsobom po dobu 30 dní  a doručením  
dotknutým orgánom  

 
                                           Zodpovedná :   

Ing. Eva Kelbelová  
 
2.     vyhotoviť registračný list  a spolu s kópiou uznesenia o schválení   „Zmeny Územného plánu 
mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora “ a  doručiť M DVARR SR 

                                                                                                            Zodpovedná :   
    Ing. Eva Kelbelová 

 
 

3.   „Zmenu Územného plánu mesta Kežmarok –Rodinný dom Kežmarok  v lokalite Suchá hora 
“ po opatrení schvaľovacou doložkou  zaslať spolu s výpisom u uznesenia  MsZ na spoločný 
stavebný úrad a Okresný úrad v Prešove , odbor výstavby a bytovej politiky  

 
       Zodpovedná :                                                                 

               Ing. Eva Kelbelová 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č. 12/2015, o poskytovaní 
sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2015 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č. 13/2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 5/2013  o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni.  
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora, aby vyhlásil úplne znenie VZN  
č. 5/2013, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN 13/2015. 

 

 

 

 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 74/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.  14/2015 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb  na trhových miestach na území mesta 
Kežmarok. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta Kežmarok č. 15/2015 - 
Trhový poriadok – trhovisko na ul. Baštová. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č. 16/2015 Trhový 
poriadok – príležitostné trhy. 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 77/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN mesta  Kežmarok č.   17/2015  
Trhový poriadok - príležitostné trhy - festival Európske ľudové remeslo, vrátane pripomienok p. 
Matiu za zvýšenie sumy pre predajcov alkoholických nápojov na sumu 160 €.  
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2015 



 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie uvoľnenie funkcie náčelníka Mestskej 
polície v Kežmarku ku dňu 31. marca 2015 na základe Dohody o skončení pracovného pomeru 
zo dňa 19.02. 2015 uzatvorenej medzi Mestom Kežmarok a Ing. Milanom Slotom na základe 
žiadosti Ing. Milana Slotu o ukončenie pracovného pomeru dohodou podľa §60 Zákonnníka 
práce ku dňu 31. marca 2015 a tiež odstúpenia Ing. Milana Slotu z funkcie náčelníka Mestskej 
polície Kežmarok ku dňu 31. marca 2015. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade s ustanovením §2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov na návrh primátora mesta vymenúva JUDr. 
Jozefa Marhefku za náčelníka Mestskej polície v Kežmarku odo dňa 01.04.2015. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e   procedurálny návrh    predložený 
poslancom  Ing. Veronikou Havírovou  a   r o z h o d u j e,  že  o bode rokovania  číslo  26. 
schváleného programu Mestského zastupiteľstva  zo dňa 26.03.2015  sa bude  hlasovať  tajne. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2015 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje k 30.06. 2015 príspevkovú organizáciu Správu 
telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, Trhovište 4, Kežmarok, IČO 35528915 bez 
právneho nástupcu, pričom práva a povinnosti prechádzajú dňom bezprostredne nasledujúcom 
po dni zrušenia na zriaďovateľa.     
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  prerokovalo upozornenie prokurátora zo dňa 13.2.2015 
proti  uzneseniam Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 274, 275, 276 a 277 zo dňa 
23.10.2014 a tomuto upozorneniu vyhovuje. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku     

 
a/ odvoláva  z funkcie: 
-  zapisovateľku  Zdravotníckej  komisie  pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani 
Blaženu Semanovú 
- zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  funkcionárov mesta 
pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani Janu Tyrpákovú 
 
b/ schvaľuje do funkcie: 
- zapisovateľku  Zdravotníckej  komisie  pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani  Annu 
Zubalovú 
- zapisovateľku  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  funkcionárov mesta 
pri mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  pani  Moniku Jesenskú. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2015 
rozpočtovým opatrením č. 3/2015 podľa predloženého návrhu vrátane dvoch doplňujúcich 
návrhov. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 13/2015. 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci 
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 133300 eur, určenej na 
realizáciu parkovacieho systému, so splatnosťou časti finančnej výpomoci vo výške 22 216 eur 
do 30.09. 2015 a zvyšnej časti finančnej výpomoci v mesačných splátkach 1 543 eur splatných 
k poslednému dňu kalendárneho mesiaca počnúc 31.7. 2015. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
      primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2015 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „Rekonštrukcia zimného 
štadióna“ podľa predloženého návrhu. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu 
mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 2/2010 podľa priloženého návrhu. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu 
mesta Kežmarok na rok 2015 podľa VZN č. 1/2010 podľa priloženého návrhu. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
informáciu oddelenia územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku Mestského 
úradu v Kežmarku o plnení  uznesenia MsZ č. 10 /2015  zo dňa 22.1.2015  , ktorým žiadalo  
primátora mesta, aby uložil Mestskému úradu v Kežmarku, oddeleniu územného plánu, 



životného prostredia a stavebného poriadku dopracovať technické riešenie týkajúce sa osôb 
ZŤP podľa návrhu poslankyne  Mgr. Jany Majorovej Garstkovej. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2014. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového 
bytu č. 21 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou 
na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomníčke Eve Majzlovej, bytom Kežmarok, Baštová 8 na dobu 
určitú, a to do 31.03.2017.    
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2015 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  berie na vedomie informáciu o vybavení sťažnosti zo dňa 
16.12.2014 týkajúcej sa zvýšenej sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady proti postupu orgánu verejnej správy. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2015 
 
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 Severná 1425/4, 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 prenájmy podľa priloženého návrhu, jedná sa o 7 bytov 
nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Daniele 
Ivančákovej,  trvale bytom  Severná 1425/4, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 95/2015 
 
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 Gen. Štefánika 1049/14  Valérii 
Gáborovej s manželom Františkom, 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. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Valérii  
Gáborovej s manželom Františkom,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 
jedného roka. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 



 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 96/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Eme 
Rusnačíkovej, 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. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme 
Rusnačíkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 97/2015 
 
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. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Jánovi 
Vaverčákovi, 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. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi 
Vaverčákovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                       prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 98/2015 
 
 



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. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Ľudmile 
Harmanovej, 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. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile 
Harmanovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 99/2015 
 
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 Košická 2374/1 Mgr. Zuzane 
Petrasovej, 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. 22 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Mgr. Zuzane 
Petrasovej,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 100/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9 a 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 2466/5 Marcele Čupovej, 
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. 8 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Marcele Čupovej,  
trvale bytom  Košická 2466/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 101/2015 
 
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 Renáte 
Lopatovskej, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa 
z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 
443/2010 Z. z.  
n e s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Renáte Lopatovskej, 
trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok z dôvodu, že nájomca nedodržiava podmienky 
uvedené v nájomnej zmluve. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 102/2015 
 
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, Hlavné námestie 114/11 Viktorovi Bodymu 
s manželkou Evou, trvale bytom Hlavné námestie 114/11, Kežmarok je prípadom  hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu ich zdravotného postihnutia a zároveň z dôvodu, že nie je v ich 
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. 
 
 



s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 2, Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku nájomcovi Viktorovi Bodymu 
s manželkou Evou, trvale bytom  Hlavné námestie 114/11, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 103/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku: 
zrušuje uznesenie  č. 184/2014  zo dňa 4.9.2014. 
(nájom bytu č. 13 Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Bc. Alene Kulčárovej s manželom Dávidom, 
trvale bytom Levočská  1768/8, Kežmarok, na dobu troch rokov) 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 104/2015 
 
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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 
Zuzane Demčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá býva 
v byte č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 a  vzhľadom nato, že byt, ktorý v súčasnosti 
užíva je vlhký a vyskytuje sa v ňom pleseň, zo zdravotných dôvodov je potrebné prenajať im iný 
byt. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Zuzane Demčíkovej, 
trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 



 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 105/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku 
Jozefovi Gmyrekovi s manželkou Editou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom 
hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom nájomnom 
byte č. 22 v bytovom dome Košická 2224/12, ktorí požiadali o prenájom trojizbového bytu, 
vzhľadom nato, že ide o rodinu s dvomi deťmi a dvojizbový byt je pre štvorčlennú rodinu 
nepostačujúci. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Jozefovi Gmyrekovi s manželkou 
Editou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 106/2015 
 
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 Košická 2224/12 v Kežmarku Lucii 
Džurňákovej, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu s druhom a dieťaťom, bývajúcu v 
stiesnených podmienkach v spoločnej domácnosti s rodičmi. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok Lucii Džurňákovej, trvale bytom 
Lanškrounská 1605/24, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 107/2015 
 
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 2466/7 v Kežmarku 
Dominike Kuchtovej, trvale bytom Lanškrounská 1609/12, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá 
býva v súčasnosti v stiesnených podmienkach s rodičmi a súrodencami v dvojizbovom byte. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2466/7, Kežmarok Dominike Kuchtovej, trvale bytom 
Lanškrounská 1609/12, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 108/2015 
 
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 Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku 
Michaele Bartkovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že o žiadateľov, bývajúcich v dvojizbovom 
nájomnom byte v bytovom dome Lanškrounská  2485/3, ktorí z dôvodu narodenia dieťaťa 
požiadali o prenájom trojizbového bytu. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok Michaele Bartkovej 
s manželom Miroslavom, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 109/2015 



 
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. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku 
Miroslave Pitnerovej, trvale bytom Gen. Štefánika 981/37, Kežmarok je prípadom hodným 
osobitného zreteľa z dôvodu, že o  ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi,  ktorá 
býva v stiesnených podmienkach  u matky v dvojizbovom byte. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Miroslave Pitnerovej, trvale 
bytom Gen. Štefánika 981/37, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 110/2015 
 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
zrušuje uznesenia  č. 274 - 277/2014  zo dňa 23.10.2014. 
 
Uznesenie č. 274 - nájom bytu č. 4, Weilburská 2396/1, Kežmarok Jánovi Drzewieckemu, trvale 
bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok, na dobu jedného roka. 
 
Uznesenie č. 275 - nájom bytu č. 9, Weilburská 2396/1, Kežmarok Ing. Tomášovi Tvarůžkovi, trvale 
bytom Šebriv 196, 679 22 Šebrov - Kateřina, na dobu jedného roka 
Uznesenie č. 276 - nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3, Kežmarok Veronike Šoltýsovej s manželom 
Branislavom, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu troch rokov. 
Uznesenie č. 277 - nájom bytu č. 9, Lanškrounská 1651/21, Kežmarok Dane Želonkovej, trvale bytom 
Lanškrounská 1651/21, Kežmarok, na dobu jedného roka.) 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 111/2015 
 
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 Weilburská 2396/1 Jánovi 
Drzewieckemu, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 
zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach 
riešiť bytovú situáciu inak.  
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku Jánovi Drzewieckemu,  trvale 
bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 112/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 Veronike 
Šoltýsovej, trvale bytom Weilburská 2396/3 je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, 
že ide rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi a ich bytovú situáciu nie je možné riešiť inak. 
s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku Veronike Šoltýsovej,  trvale 
bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 113/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
r o z h o d  u j e  
v zmysle ustanovenia § 9 a 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 1651/21 Dane 
Želonkovej, trvale bytom Lanškrounská 1651/21 je prípadom hodným osobitného zreteľa, 
z dôvodu, že ide o osamelú matku so štyrmi nezaopatrenými deťmi a z dôvodu zložitej rodinnej 
situácie. 
 
 



s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 1651/21 v Kežmarku Dane Želonkovej,  trvale 
bytom  Lanškrounská 1651/21, Kežmarok na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 114/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
s c h v a ľ u j e  
odkúpenie pozemku KN-E 577 o celkovej výmere 137m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. 
Kežmarok do majetku mesta Kežmarok od spoluvlastníkov pozemku (každý v spoluvlastníckom 
podiele ½ ) Štefana Kapolku, bytom Gen. Svobodu 37, 059 71 Ľubica a Jozefa Kapolku, bytom 
Nová 21, 060 01 Kežmarok, za cenu 7,- eur/m2.   
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

 Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
r o z h o d u j e 
zmysle ustanovenia § 9a odst.8. písmena e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, že odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 6836/10-  novovytvorenej 
parcely KN-C 6836/30 o výmere 3000m2, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Kežmarok v časti 
Priemyselná zóna Kežmarok- Pradiareň, podľa geometrického plánu č. 2/2015, (GP vyhotovil 
Ing. Vladimír Kupčo) pre spoločnosť ROSLER- Domáce potreby, s.r.o., 128 Žakovce 059 73, 
IČO 47 507 306 je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že spoločnosť plánuje na 
predmetnom pozemku vybudovať logistické centrum s vyhovujúcou skladovou kapacitou, 
parkovaním, manipulačnou plochou a tiež priestorom na výkon administratívnej činnosti 
a v súvislosti s rozšírením podnikateľských aktivít vytvoriť aj nové pracovné miesta v danom 
regióne.   
s c h v a ľ u j e 
odpredaj časti pozemku z parcely KN-C 6836/10, novovytvorenú parcelu KN-C 6836/30 
o výmere 3000m2, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Kežmarok v Priemyselnej zóne Kežmarok 
- Pradiareň, podľa geometrického plánu č. 2/2015 (GP vyhotovil Ing. Vladimír Kupčo),  pre 
spoločnosť ROSLER- Domáce potreby, s.r.o., 128 Žakovce 059 73, IČO 47 507 306, za cenu 10,-



eur/m2, za účelom vybudovania logistického a administratívneho centra spoločnosti ROSLER- 
Domáce potreby, s.r.o. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 116/2015 
 
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 nebytového priestoru v objekte na ul. 
Kostolné  námestie 12,  Kežmarok  o  výmere  52.25 m2 pre Dominika Jakuba, Bardejovská 2, 
060 01 Kežmarok - koordinátora iniciatívy Vlk, ktorý nikdy nespí, je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru ktorý bude slúžiť na 
vytvorenie dielne na opravu bicyklov a organizačnej základne pre Komunitný systém 
zdieľaných bicyklov čím sa vďaka lepšej cyklistickej vybavenosti zvýši fyzický pohyb občanov 
a vyšším využívaním bicyklov sa zníži zaťaženie mestských ciest autami. 
s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytového priestoru v objekte  na ul. Kostolné  námestie 12,  Kežmarok  o  výmere  
52.25 m2 pre Dominika Jakuba, Bardejovská 2, 060 01 Kežmarok - koordinátora iniciatívy Vlk, 
ktorý nikdy nespí, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 12,00 eur/rok, za účelom vytvorenia 
dielne na opravu bicyklov a organizačnej základne pre Komunitný systém zdieľaných bicyklov  
( KSZB ).  
 
 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 117/2015 
 
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 nebytového priestoru  v objekte ZŠ 
Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
- miestnosť č. 3 v čase pondelok, utorok, streda, štvrtok od 14:30 do 16:00 hod. 
- miestnosť č. 5 v čase utorok, štvrtok od 14:25 do 17:25 hod., pre Jazykovú školu, Ul. D. 
Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, IČO 35 515 147, je prípadom hodným osobitného zreteľa, 



z dôvodu, že ide o prenájom nebytového priestoru jej Elokovanému pracovisku, Dr. Daniela 
Fischera 2, Kežmarok, evidovaného v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre 
účely vyučovania cudzích jazykov žiakov základných, stredných škôl a dospelých záujemcov 
o vzdelávanie, a to z mesta Kežmarok a okolia.  
 s ch v a ľ u j e  
prenájom nebytového priestoru  v objekte ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok 
-  miestnosť   č.  3 v čase pondelok, utorok, streda, štvrtok od 14:30 do 16:00 hod. 
- miestnosť č. 5 v čase utorok, štvrtok od 14:25 do 17:25 hod., pre Jazykovú školu, Ul. D. 
Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, IČO 35 515 147, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 5,00 
eur/hod. ( za každú začatú hodinu ).  
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
        primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 118/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 3296/6  k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka 
stavby STL prípojky plynu na slúžiacom pozemku Ing. Drahomíra Thomaya bytom Ľubická 
cesta 57, Kežmarok  v súvislosti s preložkou STL prípojky plynu  s povinnosťou povinného  
Mesta Kežmarok  : 
a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  STL prípojky plynu a jej príslušenstva na 
slúžiacom pozemku, tak ako to je zakreslené v geometrickom pláne, 
b/ trpieť oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
potrubia  STL prípojky plynu  a jej  príslušenstva, 
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 1,50 eur/m dĺžky. 
Presnú  trasu  STL prípojky plynu   určil geometrický plán na zameranie stavby pre zriadenie 
vecného bremena. Rozsah vecného bremena je určený plochou v m2, vymedzenou  dĺžkou  STL 
prípojky plynu na slúžiacom pozemku   a šírkou jeho  ochranného pásma. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 119/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
s c h v a ľ u j e 
bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parcely KN-C 539, - k.ú. Malý Slavkov   



v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku   - 
Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou : Golfový areál Kráľovské 
údolie, I. etapa, Golfové ihrisko -Inžinierske siete  s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
a./ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak 
ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby,   
b./ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 
a opravách stavby podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva, 
c./ zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného bremena 
podľa  zmluvy a zák.č. 656/2004 Z.z. o energetike,  
Presnú  trasu podzemného elektrického vedenia  určí geometrický plán na zameranie stavby pre 
zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, vymedzenou  
dĺžkou el. káblov  na slúžiacom  pozemku   a šírkou jeho ochranného pásma. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 120/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    
s c h v a ľ u j e 
zriadenie vecného bremena na časť parcely  KN-C 3219  k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka 
stavby vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacom pozemku Mariana Pirhalu, 
Severná 9, Kežmarok  v súvislosti s výstavbou ŠPORTOVEJ  HALY v Kežmarku  s 
povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 
a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  vodovodnej prípojky, STL prípojky plynu a ich 
príslušenstva na slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
b/ trpieť oprávneného na slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 
potrubia vodovodnej prípojky, STL prípojky plynu  a ich  príslušenstva, 
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky. 
Presnú  trasu vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu   určí geometrický plán na zameranie 
stavby pre zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, 
vymedzenou  dĺžkou vodovodnej prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacom pozemku   
a šírkou ich ochranného pásma. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 121/2015 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 
súhlasí 
so zriadením záložného práva a práva postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie 
povinnosti záložcu – Mesta Kežmarok – zabezpečenie pohľadávky úveru na základe zmluvy 
č.703/479//2013, v prospech záložného veriteľa – Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 
8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť: 

1. „Bytový dom“ na ul. Lanškrounská č. 1B, 1C, súpisné číslo 2527 na pozemku p.č. KN – 
C 668/83, k.ú. Kežmarok.  

2. Pozemok p.č. KN-C 668/83 o výmere 418 m², vedený ako zastavané plochy a nádvoria 

Nehnuteľnosti sú zapísané na LV č.1 pre obec a k.ú. Kežmarok, ktorých výlučným vlastníkom je 
záložca – Mesto Kežmarok. 
 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 122/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku poveruje sobášením poslanca Mgr. Bc. Jozef Matiu.  

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.03.2015 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 123/2015 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
berie na vedomie návrh na absolvovanie pracovnej cesty pre delegáciu meste na čele 
s primátorom mesta do družobného mesta Příbram. 
 
 
 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 
       primátor mesta                                                                                        prednosta úradu 
 
 
 
 



 
 
 
 


