
Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 
uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom k 26.6.2014, za kontrolované obdobie 
roka 2014 a predchádzajúce obdobia rokov 2009 – 2013. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 257/2012 a č. 26/2013. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
finančnej kontroly úplnosti, správnosti a preukázateľnosti zabezpečovania 
pokladničných operácií - správu č. 1/2014, vykonanej na Základnej škole Grundschule, 
Hradné námestie 38 Kežmarok, za kontrolované obdobie roka 2013. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 2/2014, vykonanej v obchodnej 
spoločnosti Technické služby s.r.o., Poľná 1 Kežmarok, za rok 2013 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 3/2014, vykonanej v obchodnej 
spoločnosti Kežmarok INVEST s. r. o., Hlavné námestie 1 Kežmarok, za rok 2013. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 4/2014, vykonanej v obchodnej 
spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o., Kežmarské Žľaby 12019 Vysoké Tatry, za rok 
2013. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku následnej 
kontroly zabezpečovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov - správu č. 5/2014, vykonanej v obchodnej 
spoločnosti Spravbytherm s.r.o., Poľná 2 Kežmarok, za rok 2013. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2014 
  
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o výsledku fyzickej 
kontroly všetkých prítomných zamestnancov školskej jedálne základnej školy, priebežne 
vychádzajúcich z pracoviska, v súvislosti s ukončením pracovnej zmeny a zamestnancov 
zdržiavajúcich sa na pracovisku – záznam č. 7/2014, vykonanej v školskej jedálni 
Základnej školy Dr. D. Fischera č. 2, Kežmarok, v kontrolovanom čase. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra mesta pre obdobie II. polroka 2014. 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
mesta k návrhu záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2013. 

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záverečný účet a celoročné          
hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2013 bez výhrad. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie schodku   
rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013 vo výške – 9 682,43 eur: 
    Použitím časti nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých 
    v predchádzajúcom    rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo 
    možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. 
    o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:       9 682,43 € 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.74/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo výške    
179 609,13 eur a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2013 nasledovne: 
     Usporiadanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov 
     poskytnutých v tomto rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, 
     ktoré bude možné použiť podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z.z. 

    o rozpočtových pravidlách v nasledujúcom rozpočtovom roku:                           70 538,38 € 
    Prídel do rezervného fondu:                     109 070,75 € 

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu za  
rok 2013 nasledovne: 

    a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2013:              1 102 620,43 € 
    b) Usporiadanie stavu rez. fondu z hospodárenia roku 2012, uzn. 131/2013:                  -41 217,61 € 

     c) Usporiadanie vytvoreného schodku z rezervného fondu počas roka 2013 
         podľa skutočnej potreby:                                               0,00 € 
    d) Prídel do rezervného fondu zo zostatku finančných operácií roka 2013:   109 070,75 € 
    e) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2013:             1 170 473,57 € 

 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2014 
 
 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových   
 organizácií Mesta Kežmarok za rok 2013 s nasledovným vysporiadaním výsledkov  
 hospodárenia: 
 
    A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:     
    Schodok hospodárenia roku 2013:              - 9 145,02 € 
  
    Vysporiadanie: z rezervného fondu        9 145,02 € 
    (Mestské kultúrne stredisko nemá žiadne nevysporiadané straty z minulých rokov) 
 
    B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  
    Schodok hospodárenia roku 2013:               -7 182,00 € 
 
    Vysporiadanie: z rezervného fondu        7 182,00 € 
    ( Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok nemá žiadne nevysporiadané straty  
      z minulých  rokov) 
 
    C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok: 
     Prebytok hospodárenia roku 2013:                          851,85 € 
 
     - Schodok hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2013:     - 11 532,80 € 
 
     Vysporiadanie: 
     zo zisku z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2013      11 532,80 € 
 
     - Zisk z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2013      12 384,65 € 
     
     Rozdelenie: 
     a) vysporiadanie schodku hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2013     11 532,80 € 
     b) prevod do rezervného fondu              851,85 € 
 

 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 77/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia  
(stratu) roku 2013 z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške   -1 792 789,99 € a jeho   
vysporiadanie z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške   
1 792 789,99 €. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení     
programov v rámci programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2013. 
 
 

 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2014 

 
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 2013: 

- Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, 
- Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok, 
- Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok, 
- Materská škola, Cintorínska 3, Kežmarok, 
- Materská škola, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok, 
- Materská škola, Možiarska 1, Kežmarok, 
- Materská škola, Severná 5, 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, Kežmarok. 

 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie nasledovného majetku mesta: 

Inv. č.   Majetok    Obst. cena Zost. cena*  Rok nadob.  
022/2628 Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 186   3 577,25 €    2 552,25 € 2010 

022/2629 Plynová kotolňa mobilná, typ PZT 115A 15 045,01 € 10 740,01 € 2010 

022/2630 Plynová kotolňa mobilná, typ 186 A  24 333,22 € 17 404,22 € 2010 

  Spolu     42 955,48 € 30 696,48 € 

*zostatková cena k 31.12. 2013 

Zdôvodnenie: Kotolne boli obstarané bezodplatne v roku 2010 v rámci prevodu areálu bývalých 
kasární, ich vek je však cca 30 rokov a sú nepoužiteľné. 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2014 
         
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpis nasledovnej pohľadávky mesta: 

Osoba 
Suma v 
€ druh pohľadávky poznámka 

Rastislav Ničpan, 
Kežmarok 

 165,97 
€  

pokuta za priestupok udelená Obvodným 
úradom Kežmarok v roku 2008 

nevymožiteľná 
pohľadávka 

 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2014 

 
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpis nasledovných rozpracovaných investícií mesta: 

Názov investície Suma v € Zdôvodnenie 

Rekonštrukcia rozvodných 
skríň VO 

  2 290,38 V roku 2006 bola spracovaná projektová 
dokumentácia na komplexnú rekonštrukciu 
rozvodných skríň verejného osvetlenia. Rozvodné 
skrine sa však komplexne nerekonštruovali, ale sa 
postupne opravovali podľa možností rozpočtu, takže 
boli klasifikované ako opravy, nie ako technické 
zhodnotenie (investícia). 

Ihrisko na sídlisku Toporcerova      829,85 Príprava ihriska bola začatá v roku 2008, po nesúhlase 
občanov z dotknutého územia však bola zastavená. 

Spoločensko-športové centrum 
Kežmarok 

39 739,12 V roku 2009 bol spracovaný komplexný projekt 
rekonštrukcie spoločensko-športového centra 
(mestskej športovej haly). Práce sa však vykonávajú 
postupne podľa aktuálnych možností rozpočtu, pričom 
mnohé sú klasifikované ako opravy, t.j. bežný 
výdavok a preto k nim nie je možné priradiť 

Separovaný zber    1 785,00 Náklady (štúdia uskutočniteľnosti) na prípravu 
projektu separovaného zberu z roku 2009 (realizovaný 
bol v rokoch 2011-2012) neboli uznané za investičné, 
preto je ich nutné preklasifikovať na neinvestičné. 

SPOLU 44 644,35  

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 
rok 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014 podľa predloženého návrhu. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2014 
nasledovne: 

a) zvýšenie financovania kapitálových výdavkov podprogramu 
programového rozpočtu 9.10 Účelovo viazané prostriedky pre školstvo 
o 93 617 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 3.4.4 
Správa areálu bývalých kasární vo výške 2 250 eur, 

c) zvýšenie financovania bežných výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 5.7 Záchranné práce o 70 000 eur, 

d) financovanie kapitálových výdavkov podprogramu programového 
rozpočtu 15.2 Stredisko zdravotníckych služieb vo výške 93 000 eur. 

 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie splatnosti finančnej výpomoci 
spoločnosti Technické služby, s.r.o. Kežmarok, IČO 31 718 329 vo výške 50 000 eur 
z 30.11. 2014 na 30.11. 2015. 
 

 
 
 Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt 
Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier (úprava lesnej cesty Zlatná na 
cyklocestu) v celkovej výške výdavkov projektu 166 660,66 eur, 
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, 
c) 5 % spolufinancovanie projektu, čo predstavuje  8 333,04 eur z vlastných zdrojov 
z rozpočtu mesta Kežmarok. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí: 
 s realizáciou projektu Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier (úprava poľnej 
cesty na cyklocestu Kežmarok - Vrbov) obcou Vrbov v úseku katastrálneho územia 
mesta Kežmarok v dĺžke cca 1,3 km  a s  výdavkami spojenými s touto úpravou  vo 
výške 130 000 eur, 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje: 
5 % spolufinancovanie projektu Historickokultúrno-prírodná cesta okolo Tatier 
(úprava poľnej cesty na cyklocestu Kežmarok - Vrbov)   podaného obcou Vrbov v úseku 
katastrálneho územia mesta Kežmarok v dĺžke cca 1,3 km, čo predstavuje sumu  6 500 
eur z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta Kežmarok 
  
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku p r e r o k o v a l o protest prokurátora proti VZN  
č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok a tomuto protestu vyhovuje. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2014 
 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s a  u z n i e s l o  na  Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Kežmarok č. 2 /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2009 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok. 

 
 

 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  
 
I. vyhlasuje 
v zmysle § 18a) ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň 
konania voľby hlavného kontrolóra na 4. septembra 2014 na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Kežmarku. 
 
II. ustanovuje 
- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok v zmysle § 18a) ods. 3 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení verejným hlasovaním poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Kežmarku. 
      -  samostatnému aktu konania volieb hlavného kontrolóra bude predchádzať prezentácia    
      jednotlivých kandidátov; kandidáti sa budú prezentovať v poradí, v akom boli doručené  
      ich prihlášky na Mestský úrad; každý kandidát má právo na vystúpenie v mestskom  
      zastupiteľstve v deň konania voľby v časovom rozsahu max. 5 min. 
Ø náležitosti prihlášky: 

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj 
- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doloženú úradne overenou fotokópiou príslušného 
dokladu o dosiahnutom vzdelaní 
- profesijný životopis 
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace 
- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v mestskom 
zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
 
III. určuje 
Ø kvalifikačné predpoklady : ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

ekonomického alebo právneho zamerania 
Ø ďalšie požiadavky: 

- prax minimálne 3 roky v samospráve 
Ø Iné predpoklady: 

- prax z kontrolnej činnosti vítaná 
- termín ukončenia podávania prihlášok: 21.08.2014 do 15.00 hod. 
- miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými  
dokladmi doručia kandidáti poštou alebo osobne na adresu: Primátor mesta Kežmarok, 
Mestský úrad, Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok, s označením „Voľba hlavného 
kontrolóra“ – NEOTVÁRAŤ!. 
 
 

 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov: 
a) berie na vedomie, že na základe uznesenia MsZ č. 166/2013 zo dňa 27.06.2013 bol plat 
primátora mesta rozhodnutím MsZ stanovený podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 
v znení neskorších predpisov so zvýšením o 60%, čo po uplatnení priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2013 vo výške 824,- € predstavuje od 
01.01.2014   3 336,- € 
b) schvaľuje plat primátora mesta Kežmarok v súlade §4 ods. 2 citovaného zákona v 
sume, ktorá sa rovná zvýšeniu minimálneho platu o 60%, t.j. na sumu 3 336,- € . 
 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  súhlasí  so začatím  procesu  obstarania zmeny 
Územného plánu mesta Kežmarok  pre rozšírenie obytného súboru výstavby rodinných 
domov na pozemku p. č. KN E 4981/2 k. ú. Kežmarok. Pri návrhu umiestnenia stavieb 
rodinných domov  je potrebné v rámci spracovania grafickej časti zmeny ÚPN  
akceptovať  návrh dopravnej a technickej infraštruktúry v danej lokalite v  zmysle 
platnej ÚPN. 
Náklady spojené s procesom obstarania a prerokovania  zmeny bude hradiť  Pavol 
Nahalka, Tehelňa 17, Kežmarok . 
 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti 
parciel KN-E 2423/2 o výmere 10 m2, a  KN-E 2421/2 o výmere 9 m2 , k.ú. Ľubica do  
vlastníctva Ladislava Valenčíka a manž. Eriky,  trvale bytom  Gener.Štefánika 48, 
Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.   
  
Odôvodnenie:  Pozemok nadväzuje na nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa a tvorí 
s nimi nedeliteľný celok. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2423/2 diel „1“ o výmere 10 m2 a časť parcely 
KN-E 2421/2  diel  „2“ o výmere 9 m2  pričlenených do novovytvorenej parcely KN-C 
2624/47 trvalý trávnatý porast  o výmere 19 m2, podľa geometrického plánu č.28/2013, 
k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 137/14, pre Ladislava Valenčíka a manž. 
Eriku,  trvale bytom  Gener.Štefánika 48, Kežmarok ,  za cenu 5,- eur/m2 . 
2. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 
 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 95/2014 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti 
parcely KN-E 2381 101 m2, k.ú. Ľubica do  vlastníctva Jozefa Zoričáka a manž. Anny , 
trvale bytom Severná 10, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.    
Odôvodnenie:  Pozemok je  súčasťou záhrady užívanej žiadateľom v rámci 
záhradkárskej osady . 
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 101 m2 pričlenenej do 
novovytvorenej parcely KN-C 1995/160 orná pôda o výmere 101 m2 , podľa 
geometrického plánu č.265/2011, k.ú.Ľubica, úradne overeného pod číslom : G1 11/12, 
pre Jozefa Zoričáka a manž. Annu , trvale bytom Severná 10, Kežmarok  za cenu 5,- 
eur/m2 . 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 96/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku - časti 
parciel KN-E 2381 o výmere 82 m2,a  KN-E 2418/1 o výmere 57 m2 , k.ú. Ľubica do  
vlastníctva Zlaty Brijovej, trvale bytom  Pod lesom  25, Kežmarok  je prípadom hodným 
osobitného zreteľa.    
Odôvodnenie:  Pozemky sú súčasťou záhrady užívanej žiadateľkou v rámci 
záhradkárskej osady . 
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku, časť parcely KN-E 2381 diel „3“ o výmere 82 m2 pričlenenej do 
novovytvorenej parcely KN-C 1995/184 záhrada o výmere 82 m2 , a časť parcely KN-E 
2418/1 diel  „4“ o výmere 57 m2  pričlenenej do novovytvorenej parcely KN-C 1995/185 
záhrada o výmere 57 m2, podľa geometrického plánu č.37/2014, k.ú.Ľubica, úradne 
overeného pod číslom : G1 146/14, pre Zlatu Brijovú, trvale bytom  Pod lesom  25, 
Kežmarok  za cenu 5,- eur/m2 . 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 97/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) r o z h o d u j e 
v zmysle ustanovenia § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č.138/1991 Zb.o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, že prevod vlastníctva nehnuteľného majetku  parcely KN-
C 1731/18 o výmere 381 m2, k.ú. Kežmarok do  vlastníctva Márii Siskovej, bytom 
Trhovište 30, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa.    
 
Odôvodnenie:  Pozemok je  užívaný  žiadateľkou a je súčasťou chovateľského areálu. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
odpredaj pozemku - parcely KN-C 1731/18 orná pôda  o výmere 381 m2  k.ú. Kežmarok  
pre Máriu Siskovú, bytom Trhovište 30, Kežmarok  za cenu 15,- eur/m2 . 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 98/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  v zmysle ustanovenia § 9a odst. 8 
písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :  
odpredaj parcely KN-E  4205/2 zastavaná plocha o výmere 21 m2 -   k.ú. Kežmarok  pre  
Karolínu Krajňákovú, bytom Pod traťou 3, Kežmarok  za  cenu 1,- eur/m2. 
 

 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 99/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 
písm. b) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov :  
odpredaj parciel  KN-C 2660/11   zastavaná plocha o výmere 4 m2 a KN-C 2660/12 
zastavaná plocha o výmere 4 m2 ,  k.ú. Kežmarok  pre  Východoslovenskú distribučnú 
a.s., Mlynská 31 , Košice  ( IČO 36599361)  za cenu  9,96 eur/m2. 
  
 
  Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

    
 

 Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 100/2014 
                                
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s c h v a ľ u j e  odkúpenie pozemku KN-C 2663 
zastavaná plocha o výmere 111 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva mesta Kežmarok  od 
Východoslovenskej  distribučnej a.s., Mlynská 31 , Košice  ( IČO 36599361)  za cenu  
9,96 eur/m2. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 101/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje predĺženie zmluvy o nájme 
jednoizbového bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúceho sa na 1. 
poschodí v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomcovi 
MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Šarišské Michaľany na dobu určitú, a to 
do 30.06.2015.    

 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 102/2014 
  

Mestské  zastupiteľstvo v Kežmarku 

a) 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 časti pozemku parc. č. 
KN-C  3128, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere 12m2, pre Mgr. Antóniu Neuszerovú, 
Južná 7, 060 01 Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide 
o pozemok nachádzajúci sa pod stavbou predajného stánku, ktorého je žiadateľka 
vlastníčkou.  
 
b) s ch v a ľ u j e  
prenájom časti pozemku parc. č. KN-C  3128, ost. plochy, k. ú. Kežmarok o výmere 
12m2, pre Mgr. Antóniu Neuszerovú, Južná 7, 060 01 Kežmarok, za cenu 24,-eur/mesiac. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 103/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku   s c h v a ľ u j e  zriadenie vecného bremena na 
časti  parcely  KN-E 4908/1 - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby vodovodnej 
prípojky na slúžiacom pozemku   - MEZ  ELEKTROMOTORY s.r.o. Slavkovská cesta 
25, Kežmarok ,   v súvislosti so stavbou : 

„ Vodovodná prípojka pre prevádzku, parc.č. 1696/14 k.ú. Kežmarok“  s povinnosťou 
povinného  Mesta Kežmarok  : 
 
a/ trpieť umiestnenie podzemného vodovodného potrubia a jeho príslušenstva na 
slúžiacom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne, 
 
b/ trpieť oprávneného cez slúžiacom pozemku, pri umiestnení, prevádzke , údržbe 
a opravách stavby vodovodného potrubia a jeho príslušenstva, 
 
Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky. 
Presnú  trasu vodovodnej prípojky  určí geometrický plán na zameranie stavby pre 
zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený plochou v m2, 
vymedzenou  dĺžkou vodovodnej prípojky  na slúžiacom   pozemku   a šírkou jeho 
ochranného pásma. 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 104/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  s ch v a ľ u j e  na základe obchodnej verejnej 
súťaže odpredaj 3-izbového bytu č. 6 s príslušenstvom na 2. poschodí, ul. Lanškrounská 
č.7 v Kežmarku v bytovom dome súpisné číslo 1722, postavenom na pozemku KN-C 
668/28 o výmere 425m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvlastníckeho 
podielu vo výške 6180/232570 na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a spoluvlastnícky podiel vo výške 6180/232570 na pozemku KN-C 668/28 zapísané na 
Okresnom úrade Kežmarok Katastrálny odbor, katastrálne územie Kežmarok v liste 
vlastníctve č. 3496, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Stanislav Strišovský 
a Jana Strišovská, Zochova 1678/44, 060 01, Kežmarok, za cenu 36 710 eur. 

 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 105/2014 
  

Mestské  zastupiteľstvo v  Kežmarku 

a) 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  výpožička nebytových priestorov v 
hospodárskom objekte  vo dvore  Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 - 
miestnosti č. 5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 - sklad nemocničného odpadu pre 
Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 
Kežmarok,  IČO 37886436, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že 
uvedené nebytové priestory sú potrebné pre zabezpečenie prevádzky oddelenia 
dlhodobo chorých, ktoré sa nachádza v objekte Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova 
27, Kežmarok. 
 
b) s ch v a ľ u j e  
výpožičku nebytových priestorov v hospodárskom objekte vo dvore  Polikliniky 
v Kežmarku, Hviezdoslavova č.27 - miestnosti č.5 a 6 – kyslíková stanica a miestnosť č.4 
- sklad nemocničného odpadu, na dobu 10 rokov pre Nemocnicu Dr. Vojtecha 
Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok,  IČO 37886436. 
 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 106/2014 
 

Mestské  zastupiteľstvo v  Kežmarku 
 
a) 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  výpožička nebytových priestorov 
v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku, Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22 
a č.0.23 a časť miestnosti 21 (chodba) na dobu 10 rokov za účelom zriadenia novej 
márnice pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 
01 Kežmarok,  IČO 37886436, je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že  je  
tak potrebné vykonať na základe vykonanej kontroly Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva so sídlom v Poprade v zmysle Požiadaviek na vyčlenenú miestnosť na 
dočasné uloženie mŕtvych podľa zákona č.131/2010 o pohrebníctve 
 
b) s ch v a ľ u j e  
výpožičku nebytových priestorov v suteréne objektu Polikliniky v Kežmarku, 
Hviezdoslavova 27 - miestnosť č.0.22 a č.0.23 a časť miestnosti 21 (chodba) na dobu 10 
rokov za účelom zriadenia novej márnice pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra, 
v Kežmarku, n.o., Huncovská 42, 060 01 Kežmarok,  IČO 37886436. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 107/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

a) 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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Anne 
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.  
 
b) 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,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 108/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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. 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.  
 
b) 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. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 109/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  
Márii Venglarčíkovej, trvale bytom Jána Chalupku 986/5, 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.  
 
b) 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  Jána Chalupku 986/5, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 110/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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 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.  
 
b) 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. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 111/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  
 
a) 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. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1  
Tiborovi Rakovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, 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.  
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi Tiborovi 
Rakovi,  trvale bytom  Lanškrounská 2501/1, Kežmarok  na dobu jedného roka. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 112/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) 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. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/A 
v Kežmarku Denise Makovskej, trvale bytom Lanškrounská 1606/13, Kežmarok je 
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o osamelú matku s jedným 
nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v malometrážnom nájomnom byte v bytovom 
dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Denise 
Makovskej, trvale bytom Lanškrounská 1606/13, Kežmarok na dobu troch rokov. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 113/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) 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. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 
v Kežmarku Martinovi Hrušovskému, trvale bytom  Lanškrounská 1608/16, Kežmarok 
je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý tvorí rodinu 
so svojou družkou a dieťaťom, bývajúcou v spoločnej domácnosti s matkou a ďalším 
súrodencom a je potrebné vyriešiť ich bývanie. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 22, Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Martinovi Hrušovskému, trvale 
bytom Lanškrounská 1608/16, Kežmarok  na dobu troch rokov. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 114/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) 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 Weilburská 2396/1 
v Kežmarku Ing. Tomášovi Tvarůžekovi, trvale bytom Šebrov 196, 679 22 Šebrov – 
Kateřina je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o predsedu 
predstavenstva správnej rady nemocnice, ktorej je mesto zakladateľom. 
 
b) s c h v a ľ u j e 
 
nájom bytu č. 9, Weilburská 2396/1, Kežmarok Ing. Tomášovi Tvarůžekovi, trvale 
bytom Šebrov 196, 679 22 Šebrov – Kateřina na dobu do 31.12.2014. 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 

 
 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 
 
a) 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. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 
v Kežmarku Františkovi Gavorčíkovi, trvale bytom Rakúsy 74 je prípadom hodným 
osobitného zreteľa, z dôvodu, že ide o žiadateľa, ktorý dlhodobo pracuje v meste 
Kežmarok a vzhľadom k rodinnej situácii potrebuje vyriešiť svoje bývanie 
 
b) s c h v a ľ u j e 
nájom bytu č. 28, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Františkovi Gavorčíkovi, trvale 
bytom Rakúsy 74  na dobu jedného roka. 
 
 
 
 
Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 



Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 116/2014 
  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie  č. 48/2014  zo dňa 20.3.2014 
(nájom bytu č. 18 Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok Marcelovi Mayerovi s manželkou 
Júliou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1586/33, Kežmarok, na dobu troch rokov). 
 

 

Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 
 

Uznesenie 
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 26.06.2014 

 
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 117/2014 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu predsedu Komisie pre 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta o stave splnení si 
povinnosti poslancov MsZ odovzdať majetkové  priznanie za rok 2013. 
 

 

Ing. Igor Šajtlava        Ing. Ladislav Faix 
  primátor mesta          prednosta úradu 
 

 


