
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 61/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu  Martu Sabolovú   

 p. poslankyňu  Veroniku  Havírovú   

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslanca  Jozefa Matiu  za  predsedu  komisie 

 p. poslanca  Jána Holovu za  člena  komisie 

 p. poslanca  Vladimíra Škáru   za  člena  komisie 

 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

p. poslanca  Ladislava Jendrejčáka   

 p. poslankyňu  Miroslavu Müncnerovú   

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 62/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia č. 376/2016 o určení 

kalendárneho plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2017 takto: 

 

Čas začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva v Kežmrku dňa 27. 04. 2017 sa mení  

zo 14:00 na 15:00 hod.  

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 63/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

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

 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Voľba  návrhovej a volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

a zapisovateľky a schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 

3. Správa o plnení uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku. 

4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2017, ktorým sa mení VZN č. 17/2015, v 

znení VZN č.21/2015 a VZN č.1/2016 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival 

Európske ľudové remeslo  

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

3/2017  

6. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok  

zo zdrojov EÚ na projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

(Vybavenie odborných     učební) 

7.  Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný 

finančný  

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

dôsledkov  

     klímy v rámci stavby:  Most SEVER 

8.  Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt: Výstavba cyklistických komunikácií 

v Euroregióne  

  Tatry (Cesta okolo historického centra) 

9.    Návrh na odpredaj parcely číslo KN-C 6673/3 a parcely číslo KN-E 6673 , k.ú.    

   Kežmarok pre   TOREAL, s.r.o., Pradiareň, Kežmarok 

10. Návrh na zverenie majetku do správy VPS Kežmarok   - miestne komunikácie 

11. Návrh na prenájom nebytových priestorov  

a/ v budove Polikliniky, Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre Nemocnicu Poprad, a.s.  

Banícka 803/28. 

b/ bufet na letnom kúpalisku – MsKS Kežmarok. 

12. Návrh na prenájom pozemkov: 

a/ pozemku KN-C 2187 záhrady, časť 3 na ul. Pod Traťou v Kežmarku pre Vieru 

Matejovskú trvale bytom Pod traťou 8, Kežmarok. 



  b/ časti  pozemku KN-C 2187, záhrady, časť 2, na ul. Pod Traťou v Kežmarku 

pre Bc.  Michala Kriška     

  trvale bytom Pri zástavke 942/8, Kežmarok. 

13. Návrh na opakovaný nájom bytov -  bytový dom Gen. Štefánika 1049/14 – byt č.    

            5,9,25,27,29,31; bytový  dom Košická 2466/5, byt č. 5; bytový dom Košická    

            2485/13, byt č. 10 

14. Návrh na zriadenie vecného bremena – VSD, a.s. Košice   

- stavba „Kežmarok - úprava TS Hrad a optimalizácia zapojenia"  

- stavba  „Kežmarok, Meštiansky dom - SO 01 Rozšírenie NN siete"  

15.  Rôzne 

a)   návrh na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie 

b) návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým 

opatrením č. 4/2017 

16.  Interpelácie 

17.  Záver  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

     primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 64/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia 

uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  13.04.2017,  za 

kontrolované obdobia roka 2017 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 65/2017 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č.  4/2017, ktorým sa mení VZN 

č. 17/2015, v znení VZN č. 21/2015 a VZN č. 1/2016 Trhový poriadok - príležitostné trhy 

festival Európske ľudové remeslo.  

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 66/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2017 rozpočtovým opatrením č. 3/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

          PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 67/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zvýšenie schváleného príspevku pre 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 o čiastku 187 000 €. 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 68/2017 



 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje kapitálový príspevok pre 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok na rok 2017 v čiastke 85 000 €, ktorý je 

v čiastke 75 000 € určený na rekonštrukciu chodníka M. Lányiho (Bažant - 1.etapa) 

a v čiastke 10 000 € na prestavbu letného kúpaliska.  

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 69/2017 

 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  schvaľuje  vecné použitie finančných prostriedkov 

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

výdavkov  určených na rekonštrukciu terás MŠ Kuzmányho, ktoré sú využívané ako 

telocvične. 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 70/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie kapitálových 

výdavkov určených na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice na Kostolnom námestí 43, 

Kežmarok. 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 71/2017 

     

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie kapitálových 

výdavkov  určených na výstavbu cyklistických komunikácií v Euroregióne TATRY – 

okolo historického centra mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 72/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie kapitálových 

výdavkov určených na revitalizáciu detského ihriska na sídlisku Záhradná, Kežmarok. 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 73/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje vecné použitie finančných prostriedkov z 

rezervného fondu mesta Kežmarok v roku 2017 na finančné krytie kapitálových 

výdavkov určených na bleskozvod v objekte MsÚ na Ul. MUDr. Alexandra 30, 

Kežmarok. 

 

 



 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                           primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 74/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ 

Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 

žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských  

škôl IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom rozvoja mesta;  

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  9 257,24 (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade  s podmienkami poskytnutia pomoci);  

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 75/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 



 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ 

Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít 

infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta;  

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  8 956,82 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade  s podmienkami poskytnutia pomoci);  

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 76/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ 

Nižná brána 8, Kežmarok“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl 

IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a 

platným programom rozvoja mesta;  

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  7 392,05 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);  



 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 77/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP v rámci výzvy OPKZP-PO2-SC211-2017-21, Prioritná os 2. 

Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 

povodňami, Investičná priorita 2.1 Podpora investícii na prispôsobovanie sa zmene klímy 

vrátane ekosystémových prístupov, Špecifický cieľ 2.1.1: Zníženie rizika povodní 

a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, Aktivita A. Preventívne opatrenia na ochranu 

pred povodňami realizované mimo vodných tokov za účelom realizácie projektu 

„Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok“  

 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 18 505,02 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);  

 

c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

             primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 78/2017 

 



Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

schvaľuje 

 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Výstavba cyklistických komunikácií 

v Euroregióne Tatry“, realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy, predovšetkým cyklistickej dopravy,  na celkovom počte 

prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorého ciele sú v súlade s platným 

územným plánom mesta a platným programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta;  

 

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

 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške 30 271,41 € (rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého 

NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci);  

 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.  

 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 79/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   s c h v a ľ u j e   opravu chyby  v písaní 

v uzneseniach   č. 74/2017, 75/2017 a 76/2017  takto: 

Slová  „ ... na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“  sa nahrádzajú  slovami 

„ ... na zlepšenie  kľúčových kompetencií žiakov základných škôl“ 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

Uznesenie 



zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 80/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

v zmysle ustanovenia § 9a odst.8 písmena e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  prevod  vlastníctva  nehnuteľného  

majetku   -  pozemku par. č. KN-C 6673/3 o výmere 2 m2 a pozemku parc. č. KN-E 6673 

o výmere 333 m2  , k. ú. Kežmarok  do vlastníctva spoločnosti TOREAL, s. r. o. Pradiareň 

40, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.  Parcely  tvoriace  bývalú  

prístupovú cestu, toho času rozdeľujú pozemky vo vlastníctve spoločnosti  TOREAL s. r. 

o. Kežmarok. Ich odkúpením dôjde k sceleniu pozemkov vo vlastníctve spoločnosti. 

                                                                                                                                                                                                                

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj parcely č. KN-C 6673/3  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 

m2 a parcely č. KN-E 6673 druh pozemku ostatná plocha  o výmere 333 m2  , k. ú. 

Kežmarok   pre   TOREAL, s. r. o. Pradiareň  40,  Kežmarok   (IČO 36 473 197)   za cenu  

2,-eur/m2.  

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 81/2017 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

bezplatné zverenie majetku mesta Kežmarok do správy príspevkovej organizácie mesta 

Kežmarok  Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok,  IČO 42234891. 

 

P. č. 

    

Názov   

majetku 

   

 Obst. cena 

       (eur) 

                      

   



1 

 

 

 

Gaštanová ulica - úprava a odvodnenie 

miestnej komunikácie   

 19 331,38 

 

                          2 

 

 

 

Chodník (stav.  úprava jestvujúceho)   

a nové VO ul. Michalská - II. etapa   

 67 902,43 

 

                          3 

 

 

 

Chodník a rekonštrukcia VO ul. 

Michalská I. etapa   

 39 248,99 

 

                          4 

 

 

 

Chodník Jakuba Kraya -stavebná úprava 

povrchu   

 11 998,15 

 

                          5 

 

 

 

Chodník Ľubická cesta 

  

 47 269,58 

               6 

 

 

 

Chodník medzi ulicami Dr. Alexandra a 

Kostolným námestím   

 10 128,69 

 

                          7 

 

 

 

Chodník ul. Garbiarska 

  

   7 843,16 

               8 

 

 

 

Chodník ul. Trhovište 

  

   9 779,23 

               9 

 

 

 

Chodníky v Kežmarku 

  

      914,16 

               10 

 

 

 

IBV Kamenná baňa I.(časť miestne 

komunikácie) 

  

637 298,38 

               11 

 

 

 

IBV Kamenná baňa skleníky (časť 

miestne komunikácie) 

  

 87 166,96 

               12 

 

 

 

JUH II Obslužná komunikácia č. 8 

  

    7 293,73 

               13 

 

 

 

JUH II Obslužná komunikácia č.9 

  

 18 072,83 

               14 

 

 

 

Komunikácia IBV Suchá hora 

  

 57 862,71 

               15 

 

 

 

Komunikácia ku garážam ul. M. Lányiho 

  

   1 663,35 

               16 

 

 

 

Komunikácia obslužná - sídl. Sever 

  

 37 099,85 

               17 

 

 

 

Komunikácia Továrenská 

  

 48 752,04 

               18 

 

 

 

Komunikácie a spevnené plochy pri 

bytovom dome Weilburská 2550/9,11,13   

 31 000,00 

 

                          19 

 

 

 

Komunikácie, spevnené plochy 

a chodníky Kamenná baňa časť "B" 

 

 

 

           0,10 

 20    Miestna komunikácia ul. Kláštorná – časť       8 593,91  

21 

 

 

 

 

Miestna komunikácia vozidlová - ul. 

Zochova 

  

  45 542,06 

 22 

 

 

 

Miestne komunikácie 

  

1 399 395,94 

               23 

 

 

 

Odvodnenie obslužnej komunikácie medzi 

garážami ul. Gen. Štefánika Kežmarok   

 102 755,27 

 

              24    Odvodnenie ul. Ivana Stodolu - Obrancov 

mieru 

   8 399,72 

 

                          25    Odvodnenie ul. Vyšný mlyn - Cintorínska    30 078,29 

 27 

 

 

 

Príjaz. cesta TPMP - Michalská 

  

 14 253,73 

 29 

 

 

 

Rekonštrukcia cesty Priekopa II 

Kežmarok 

  

 292 438,46 

 

              



30 

 

 

 

Rekonštrukcia MK Kamenná  baňa – 

dolná časť   

 47 922,63 

 

                          31 

 

 

 

Rekonštrukcia MK Štúrova ul. - II. etapa 

  

 386 759,83 

               32 

 

 

 

Rekonštrukcia obslužnej komunikácie I. 

Priekopa   

 28 879,38 

 

                          33 

 

 

 

Rekonštrukcia Tatranská ulica 

  

 89 068,25 

               34 

 

 

 

Stavebná úprava chodníka Ľubická cesta 

- Jakuba Kraya   

129 396,13 

 

                          35 

 

 

 

Stavebná úprava miestnej komunikácie, 

ul. Pri zastávke Kežmarok   

 94 557,97 

 

                          36 

 

 

 

Stavebná úprava povrchov komunikácie 

  

 8 272,12 

 

      

ul. Fraňa Kráľa 

                    37    Stavebná úprava povrchov komunikácie 

ul. Kušnierska 

   33 721,08  

            

              38    Stavebná úprava účelovej komunikácie 

ku garážam - ul. Nižná brána 

   26 848,50 

 

                          40    Trhovište - rekonštrukcia I. časť    175 748,59 

               41    Tvarožnianska ulica - chodníky    10 374,59 

               42    Ul. Poľná - predĺženie komunikácie    17 062,77 

               43 

 

 

 

Úprava komunikácie medzi garážami ul. 

Južná   

 17 393,14 

               44    Úprava komunikácie medzi garážami ul. 

Lányiho 

   29 832,25 

 

                          45    Úprava komunikácie medzi garážami ul. 

Severná (kameňolom) - spodná časť 

   23 972,23 

 

            46.                     Pozemok parc. č. CKN 2148/3/2, k. ú, Kežmarok,  

               druh pozemku zast. plochy o výmere 6130 m2          61 043,62 

47.              Pozemok parc. č. CKN 2149, k. ú. Kežmarok,   

                 ost. plochy  o výmere 60 m2 , zastavaný objektom  

                 detský bazén                                       597,49 

48.   Pozemok parc. č. CKN 2150, k. ú. Kežmarok,  

                ost. plochy o výmere 558 m2,  zastavaný  

                objektom hlavný bazén                                                    5 556,66 

49.                  Pozemok parc. č. CKN 2151, k. ú, Kežmarok, 

                 zast. plochy a nádvoria o výmere  148 m2  

 (starý cintorín)                                                                  1 473,81  

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                           primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 82/2017 

 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. 

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

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

spoločných priestoroch spolu o výmere 7,96 m2  pre Nemocnicu  Poprad, a. s. Banícka 

803/28, Poprad,   IČO 33 513 458 je  prípadom hodným osobitného zreteľa. Predmetný 

nebytový priestor bude slúžiť pre Nemocnicu Poprad a. s. Banícka 803/28, Poprad ako 

sklad pre ambulanciu LSPP pre dospelých v Kežmarku, ktorá Nemocnica Poprad, a. s. 

prevádzkuje v objekte polikliniky.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

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

miestnosť č. 1.04 a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 7,96 m2  pre 

Nemocnicu  Poprad, a. s. Banícka 803/28, Poprad,   IČO 33 513 458 do 30.06.2017, za 

nájomné podľa platných Zásad hospodárenia  s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 83/2017 

 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 



v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona Slovenskej národnej rady č. č.138/1991 Zb. 

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

výmere 26,88 m2 (bufet, sklad, sociálne zariadenie, miestnosť upratovačky)  v 

prevádzkovej budove Letného kúpaliska Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko, 

príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179 

je prípad hodný osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov príspevkovej organizácii mesta 

Kežmarok, ktorá bude v prenajatých nebytových priestoroch prevádzkovať bufet pre 

návštevníkov letného kúpaliska. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov o výmere 26,88 m2 (bufet, sklad, sociálne zariadenie, 

miestnosť upratovačky)  v prevádzkovej budove Letného kúpaliska Kežmarok pre 

Mestské kultúrne stredisko  Kežmarok, príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, Starý 

trh 47, 060 01 Kežmarok,  IČO 00352179,   na dobu určitú do 30.9.2017,  za nájomné 50 

eur. 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

              primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č.84/2017 

            

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

 

r o z h o d u j e 

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že  prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod traťou 

v Kežmarku, k. ú. Kežmarok  o výmere 178 m2, pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod 

traťou s. č. 962/8, Kežmarok  je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že 

nájomcami záhrad pri bytovom dome  Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom 

dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľku, ktorá uvedenú  časť  pozemku  

 užíva ako záhradku 

 

s ch v a ľ u j e 

 



prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, o výmere 178 m2, k. ú. Kežmarok - časť 3, 

na ul. Pod traťou  v Kežmarku  pre Vieru Matejovskú, trvale bytom Pod traťou s. č. 

962/8, Kežmarok na dobu neurčitú za cenu  0,17 eur/m2/rok . 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 85/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo Kežmarok 

 

r o z h o d u j e 

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 pís. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku KN-C 2187 záhrady, na ul. Pod traťou  

v Kežmarku k. ú. Kežmarok o výmere 147 m2, pre  Bc. Michala Kriška,  trvale bytom Pri 

zástavke 942/3, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu že 

nájomcami záhrad pri bytovom dome  Pod traťou 8 sú vlastníci bytov v tomto bytovom 

dome. Ide o prenájom časti pozemku pre žiadateľa, ktorý uvedenú  časť pozemku   užíva 

ako záhradku 

 

s ch v a ľ u j e 

 

prenájom časti pozemku  KN-C 2187 záhrady, o výmere 147 m2, k. ú. Kežmarok - časť 2 

na ul. Pod traťou v Kežmarku  pre Michala Kriška, trvale bytom Pri zástavke 942/3, 

Kežmarok na dobu  neurčitú ,  za cenu  0,17 eur/m2/rok . 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 86/2017 

 



Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 9 v bytovom dome 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 

               primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 87/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Marcele Garaiovej, 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. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Garaiovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu jedného 

roka. 

 



 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 88/2017 

  

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Zuzane Demčíkovej, 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 Zuzane 

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

 

 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 89/2017 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 



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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 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 

             primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 90/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 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 

                primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 91/2017 

  

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou, 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. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  

na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                           primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 92/2017 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Vidovi 

s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok z dôvodu, že nájomca 

nedodržiava podmienky uvedené v nájomnej zmluve. 

 



 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 93/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d  u j e  

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 Kataríne 

Šilhovej s manželom Jakubom, 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.  

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi Kataríne 

Šilhovej s manželom Jakubom,  trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok  na dobu 

jedného roka. 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

             primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 94/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 



bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel   č. KN-C 177/2 ,KN-C 3221/1, KN-

C 471/1, KN-C 3224, KN-C 3223, KN-C 3215,  - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka 

stavby podzemného elektrického vedenia a zariadenia na slúžiacich pozemkoch : 

Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou „Kežmarok úprava TS 

Hrad a optimalizácia zapojenia“  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenia  a rozpojovacích skriniek na 

slúžiacich pozemkoch, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na 

zriadenie vecného bremena,   

 

 Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch.                                                

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

             primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 95/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časť parcely KN-C 26/1, KN-E 488/2, KN-E 486/7, KN-E 

6606/1 a KN-E 508 k. ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby elektrickej prípojky na 

slúžiacich pozemkoch:  Východoslovenská distribučná, a. s. Košice  ( IČO 36 599 361 ) v 

súvislosti so stavbou : „Kežmarok, Meštiansky dom – SO 01 Rozšírenie NN siete“  s  

povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro-energetického zariadenie  na slúžiacich pozemkoch, tak 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia  a jeho ochranným pásmom  na 

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

dĺžky vedenia.                                             



 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

             primátor mesta  

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 96/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

schvaľuje 

 

A) spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5% z celkových predpokladaných 

výdavkov, 

B) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v rámci Výzvy č. V Prezídia Policajného zboru 2017. 

 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

             primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 97/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2017 rozpočtovým opatrením č. 4/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                 primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 04. 2017 

 

MsZ Kežmarok prijalo uznesenie č. 98/2017 

 

 

Mestské   zastupiteľstvo  v  Kežmarku  schvaľuje  vecné použitie finančných prostriedkov 

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

výdavkov  určených na Rekonštrukciu kúrenia objektu Reduty – Hlavné námestie č. 3. 

 

 

 

 

 

      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

             primátor mesta 

 

 


