
Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.165/2017 

 

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. 

         a) Zmena návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Stanovisko  Hlavného kontrolóra mesta  Kežmarok  k investičnému úveru . 

4. Návrh na schválenie  investičného úveru . 

5. Návrh na  zmenu rozpočtu  č. 7/2017 

6. Návrh VZN č.... /2017  o vylepovaní volebných plagátov. 

7. Návrh na zmenu podmienok výpovede zmluvy o nájme a súhlas s realizáciou 

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

8. Návrh na zriadenie  vecného bremena  pre  obchodné centrum a vecného bremena  

pre obec Malý Slavkov. 

9. Záver. 

 

 

 

     PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku ruší uznesenie č. 164/2017 zo dňa 27.07.2017  

 

 

 

 

     PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 167/2017 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í       do návrhovej komisie    

 p. poslankyňu  Eleonóru Levickú 

 p. poslanca Vojtecha Wagnera 

 

v o l í  do volebnej komisie 

 p. poslankyňu  Janu Majorovú Garstkovú za  predsedu  komisie 

 p. poslanca za  člena  komisie Ondreja Jankuru 

 p. poslanca  Jána Holovu za  člena  komisie 

 

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

-  primátorom  určených  overovateľov  zápisnice 

p. poslankyňu   Martu Sabolovú   

p. poslanca Ladislava Jendrejčáka 

 

-  primátorom  určenú  zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa  27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta 

Kežmarok k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania a to 

investičného úveru na kapitálové výdavky mesta Kežmarok v oblasti cestnej 

infraštruktúry –  mosty, cesty, chodníky v sume do 600 000 €. 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa  27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje  

 

financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok: 

a) Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok 

b) Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie -  ul.Trhovište časť B 

prijatím bankového úveru od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. za 

nasledovných podmienok: 

Druh úveru:    investičný úver 

Výška úveru:   do 600 000,00 EUR 

Účel úveru:  financovanie investičných akcií Mesta Kežmarok: 

a) Prestavba mosta cez potok Ľubica – Mesto Kežmarok  

b) Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie -  ul. 

Trhovište časť B 

Splatnosť úveru:   5 rokov 

Úroková sadzba:  a) Kombinované financovanie 50% úveru financovaných zo 

zdrojov EIB a 50% úveru financovaných z vlastných 

zdrojov Banky 

V prípade voľných zdrojov, po splnení všetkých podmienok 

alokácie externej finančnej inštitúcie (EIB), je úroková 

sadzba stanovená nasledovne:  

                12 M Euribor + 0,29 % p . a. 

b) Financovanie z vlastných zdrojov banky 

     12 M Euribor + 0,54 % p . a. 

V prípade, že sadzba EURIBOR bude záporné číslo použije 

sa sadzba EURIBOR vo výške 0 (nula). 

Zabezpečenie úveru:  Blankozmenka Mesta Kežmarok spolu s Dohodou 

o vyplňovacom práve k blankozmenke 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa  27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 170/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre 

rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 7/2017 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa  27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2017 

 

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 prístupovej miestnej komunikácie - 

 ul. Trhovište časť B 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa  27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 172/2017 

 

 
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 Mestskej tržnice na Regionálnu 

tržnicu 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa 27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 173/2017 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení 

mesta Kežmarok č. 5/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na 

verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok. 

 

    

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa  27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časti  parciel   KN-E č. 1107 a  KN-C č. 668/3,  k.ú. 

Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia a zariadenia 

na slúžiacich pozemkoch PRIMUM, s.r.o, Záhradnícka 34, Bratislava, v súvislosti 

s umiestnením VN rozvádzača a uloženia káblových rozvodov VN pre Obchodné 

centrum Kežmarok  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

 

- trpieť umiestnenie elektro - energetického zariadenia  a jeho príslušenstva na 

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

zriadenie vecného bremena,   

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace  pozemky, pri  umiestnení, 

prevádzke, údržbe a opravách stavby VN rozvádzača a podzemného elektrického 

vedenia a jeho  príslušenstva 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia,  jeho ochranným pásmom 

a plochou VN rozvádzača,  na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie 

vecného bremena bude vo výške stanovenej znaleckým posudkom.       

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 



Uznesenie 

zo zasadnutia mimoriadneho MsZ konaného dňa  27. 07. 2017 a dňa 31. 07. 2017 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na parcele   KN-E č. 163/3,  k.ú. Malý Slavkov   

v prospech vlastníka stavby „ČOV Malý Slavkov“ a ich ochranného pásma 

inžinierskych sietí – el. prípojky, splaškovej kanalizácie a vodovodnej prípojky vrátane 

ochranného pásma v rozsahu stanovenom geometrickým plánom na slúžiacom 

pozemku: Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov, v súvislosti 

s výstavbou inžinierskych sietí – elektrickej prípojky, splaškovej kanalizácie 

a vodovodnej prípojky vrátane ich ochranného pásma pre „ČOV Malý Slavkov“,   s  

povinnosťou povinného  mesta Kežmarok : 

 

- trpieť umiestnenie inžinierskych sietí – elektrickej prípojky, splaškovej 

kanalizácie a vodovodnej prípojky vrátane ich ochranného pásma, tak ako to 

bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena   

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich  pozemkoch, cez slúžiace 

pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby elektrickej 

prípojky, splaškovej kanalizácie a vodovodnej prípojky a ich  príslušenstva. 

 

Presná špecifikácia záberu vecného bremena bude konkretizovaná geometrickým 

plánom vyhotoveným po ukončení stavby. Rozsah vecného bremena bude určený 

plochou v m2, určenou geometrickým plánom po ukončení stavby.  

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

               primátor mesta 

 

 

 

 


