
Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 124/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

a.) berie na vedomie vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých Mestským 

zastupiteľstvom k 31.05.2015, za kontrolované obdobie roka 2015 a predchádzajúce obdobia 

rokov 2009 – 2014  

 b.) ruší uznesenie č. 43/2015 pre neschválenie projektu Obnova Reduty.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 125/2015 

 

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

mesta  o následnej finančnej kontrole  v zariadení pre seniorov. 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 126/2015 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie druhého polroka  2015 v zmysle schváleného 

pozmeňujúceho návrhu.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 127/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  b e r i e   n a  v e d o m i e výsledky inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vrátane vysporiadania inventarizačných rozdielov 

Mesta Kežmarok a jeho nasledovných príspevkových a rozpočtových organizácií za rok 2014: 

- 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 a zariadenie opatrovateľskej služby, Kežmarok. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 128/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

z r u š u j e   

uznesenie č. 59/2014 zo dňa 09.06.2014 ( Marián Pirhala, Severná 9, Kežmarok ),  

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 

2660/14, zastavaná plocha o výmere 3532 m2 a parcely KN-C 2663 zastavaná plocha o výmere 

111 m2, k.ú. Kežmarok do vlastníctva Mariána Pirhalu bytom Kláštorná 2, Kežmarok   je 

prípadom hodným osobitného zreteľa.  



Odôvodnenie:  Územie je určené na výstavbu multifunkčnej športovej haly, ktorá nadväzuje na 

funkčné využitie okolitej zástavby, a ktorej je kupujúci investorom, 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj   parciel  KN-C 2660/14, zastavaná plocha o výmere 3532 m2 a KN-C 2663, zastavaná 

plocha o výmere 111 m2, k.ú. Kežmarok,   pre Mariána Pirhalu, bytom Kláštorná 2, Kežmarok,  

za cenu 13,- eur/m2. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 129/2015 

 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „105“ o výmere 22m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/21, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 371m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským, pre  Janu Cintulovú a Ľubomíra 

Cintulu, Tehelňa 26, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako 

záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný, 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„105“ o výmere 22m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/21, druh pozemku orná pôda 

o celkovej výmere 371m2 , k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským,  pre Janu Cintulovú a Ľubomíra Cintulu, Tehelná 26, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov , za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 130/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „106“ o výmere 21m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/22, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 356 m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským,  pre Ľubomíra Cintulu a Janu 

Cintulovú, Tehelná 26, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako 

záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„106“ o výmere 21m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/22, druh pozemku orná pôda 

o celkovej výmere 356m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským pre Ľubomíra Cintulu a Janu Cintulovú, Tehelná 26, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 131/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „107“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/23, druh pozemku orná pôda, o celkovej výmere 376m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre  Zuzanu Vojtičkovú, Pod 

lesom 15, Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku 

žiadateľka dlhodobo užíva ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti 

pozemku, ktorý je čiastočne zastavaný,   

s c h v a ľ u j e 



odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„107“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/23, druh pozemku orná pôda, 

o celkovej výmere 376m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským  pre Zuzanu Vojtičkovú, Pod lesom 15, Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 132/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „108“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/24, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 381m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Janu Kušnirákovú a Petra 

Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako 

záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„108“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/24, druh pozemku orná pôda 

o celkovej výmere 381m2 podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským 

pre Janu Kušnirákovú a Petra Kušniráka, Petržalská 6, Kežmarok do bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 133/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „109“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/25, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 374m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Martina Ďaťka a Annu 

Ďaťkovú, Garbiarska 2315/22, Liptovský Mikuláš do bezpodielového spoluvlastníctva je prípad 

hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú 

ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria diel 

„109“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/25, druh pozemku orná pôda 

o celkovej výmere 374m2, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného Ing.Brutovským, 

pre Martina Ďaťka a Annu Ďaťkovú, Garbiarska 2315/22, Liptovský Mikuláš do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 134/2015 

 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „110“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/26, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 370m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Jána Zákuciu, a Annu 

Zakuciovú, Zochova 6 Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako 

záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý sú čiastočne 

zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„110“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/26 druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 370m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským pre Jána Zákuciu, a Annu Zakuciovú, Zochová 6, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  za cenu 10,14eur/m2.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 135/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „111“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/27 o celkovej výmere 376m2, druh pozemku orná pôda, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Matúša Juhásza, Obrancov 

mieru 1, Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku 

žiadateľ dlhodobo užíva ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti 

pozemku, ktorý je čiastočne zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„111“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/27 druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 376m2, k.ú. Kežmarok podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským pre Matúša Juhásza, Obrancov mieru 1, Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 136/2015 

 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „112“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/28, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 385m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Jozefa Kovalčíka a Máriu 

Kovalčíkovú, Karola Kuzmányho 39, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časti pozemku žiadatelia dlhodobo 

užívajú ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je 

čiastočne zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„112“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/28, druh pozemku orná pôda, 

o celkovej výmere 385m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 



Ing.Brutovským pre Jozefa Kovalčíka a Máriu Kovalčíkovú, Karola Kuzmányho 39, Kežmarok 

do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 137/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „113“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/29 druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 369m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Janu Rusnákovú 

a Vladimíra Rusnáka, Levočská 7, Kežmarok do bezpodielového spoluvlastníctva manželov,  je 

prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo 

užívajú ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je 

čiastočne zastavaný 

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„113“ o výmere 23m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/29 druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 369m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským pre Janu Rusnákovú a Vladimíra Rusnáka, Levočská 7, Kežmarok do 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 138/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 



pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „114“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 

3699/30 o celkovej výmere 390m2,  druh pozemku orná pôda, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Vladimíra Rusnáka a Janu 

Rusnákovú, Levočská 7, Kežmarok, do bezpodielového spoluvlastníctva je prípad hodný 

osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť pozemku žiadatelia dlhodobo užívajú ako 

záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania časti pozemku, ktorý je čiastočne 

zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„114“ o výmere 24m2, pričleneného k parcele KN-C 3699/30 o celkovej výmere 390m2, druh 

pozemku orná pôda, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským pre Vladimíra Rusnáka a Janu Rusnákovú, Levočská 7, Kežmarok, do 

bezpodielového spoluvlastníctvamnaželov, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 139/2015 

 

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 odpredaj časti pozemku parc.č. KN-C 3709, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria diel „115“ o výmere 39m2, pričleneného k parcele KN C 

3699/31, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 410m2, k.ú. Kežmarok, podľa 

geometrického plánu č.81/2005 vyhotoveného  Ing.Brutovským, pre Martu Bretzovú, 

Gen.Štefánika 37, Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že predmetnú časť 

pozemku žiadateľka dlhodobo užíva ako záhradku a z dôvodu majetkovoprávneho usporiadania 

časti pozemku, ktorý je čiastočne zastavaný.   

s c h v a ľ u j e 

odpredaj časti pozemku z parc.č. KN-C 3709, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, diel 

„115“ o výmere 39m2, pričleneného k parcele KN C 3699/31 druh pozemku orná pôda o celkovej 

výmere 410m2, k.ú. Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 81/2005 vyhotoveného 

Ing.Brutovským pre Martu Bretzovú, Gen.Štefánika 37, Kežmarok, za cenu 10,14eur/m2. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 140/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e predĺženie zmluvy o nájme jednoizbového 

bytu č. 29 s príslušenstvom, byt 1. kategórie, nachádzajúci sa v Dome s opatrovateľskou službou 

na ul. Baštová 8 v Kežmarku,  nájomcovi MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom 

Šarišské Michaľany, Požiarnická č.195/10,  na dobu určitú, a to do 31.12.2015.    

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 141/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s ch v a ľ u j e uzavretie zmluvy o nájme 1-izbového bytu č. 

2s príslušenstvom, byt 1. kategórie, v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 

v Kežmarku,  Gabriele Hrinovej, bytom Vyšný mlyn 13, Kežmarok,  na dobu určitú do 

31.05.2017. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 142/2015 

 

 

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 časti pozemku  parc. č. KN-C  3128, 

druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Kežmarok o výmere 16 m2 , pod predajným stánkom 

umiestneným pri predajni Sintra Zdroj, na ul. Karola Kuzmányho 43 v Kežmarku pre 

Jaroslava Špesa,  Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa 



z dôvodu, že uvedený pozemok sa nachádza pod stavbou predajného stánku, ktorého je žiadateľ  

vlastníkom, 

s ch v a ľ u j e  

prenájom časti pozemku  parc. č. KN-C  3128, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Kežmarok 

o výmere 16m2 pod predajným stánkom umiestneným na ul. Karola Kuzmányho v Kežmarku 

pre Jaroslava Špesa, Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú, za nájomné vo 

výške 20 eur/mesiac.  

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 143/2015 

 

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. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 

Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou, trvale bytom Toporcerova 1278/5, Kežmarok je 

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

dieťaťom, bývajúcu spoločne s rodičmi a ďalšími dvoma súrodencami v byte. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok Oliverovi Pištovi s 

manželkou Máriou, trvale bytom Toporcerova 1278/5, Kežmarok na dobu jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 144/2015 

 

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. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku 



Anne Chorvátovej s manželom Dominikom, trvale bytom Strelnica 1180/3, Kežmarok je 

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

dieťaťom, ktorá býva v podnájme v jednoizbovom byte. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok Anne Chorvátovej s 

manželom Dominikom, trvale bytom Strelnica 1180/3, Kežmarok na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 145/2015 

 

 

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 Weilburská 2396/1 v Kežmarku 

MUDr. Denisovi Poliakovi s manželkou Natáliou, prechodne bytom Kozmonautov 30, 036 01 

Nitra je prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu stabilizácie lekára Nemocnice Dr. 

Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42 – Anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. 

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1, Kežmarok MUDr. Denisovi Poliakovi, 

prechodne bytom Kozmonautov 30, 036 01 Nitra na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 146/2015 

 

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 v Kežmarku 

Kataríne Migačovej, trvale bytom Mesto Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa, 

z dôvodu, že ide o žiadateľku, ktorá tvorí rodinu so svojím druhom a štyrmi nezaopatrenými 

deťmi, bývajúcu v podnájmoch 



s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok Kataríne Migačovej, trvale 

bytom Mesto Kežmarok na dobu jedného roka. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 147/2015 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14  Jánovi 

Brijovi s manželkou Editou, 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. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Brijovi 

s manželkou Editou,  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 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 148/2015 

 

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 Košická 2466/9 Lucii Reľovskej, 

trvale bytom Košická 2466/9, 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 Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej,  

trvale bytom  Košická 2466/9, Kežmarok  na dobu do 30.6.2016. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 149/2015 

 

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. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Anne  

Rusnačíkovej s manželom Jánom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 

bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Anne 

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

jedného roka. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 150/2015 

 

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. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14  Jane 

Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 



nájom bytu č. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane 

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

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 151/2015 

 

 

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 Gen. Štefánika 1049/14  Márii 

Venglarčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným 

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

zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Márii 

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

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 152/2015 

 

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

Gavorčíkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 



nájom bytu č. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Františkovi 

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

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 153/2015 

 

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. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 Milanovi Hrčkovi s 

manželkou Evou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

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

č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Milanovi Hrčkovi s 

manželkou Evou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok  na dobu do 31.1.2018. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 154/2015 

 

 

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

trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu 

práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 



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

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

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 155/2015 

 

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. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Martinovi 

Šterbákovi s manželkou Miriamou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 

bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 20 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Martinovi 

Šterbákovi s manželkou Miriamou,  trvale bytom  Lanškrounská 2485/3, Kežmarok  na dobu do 

30.9.2017. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 156/2015 

 

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 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Márii Mollovej, 

trvale bytom Weilburská 2442/5, 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. 2 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Márii Mollovej,  

trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 157/2015 

 

 

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 2442/5 Eve Novákovej s 

manželom Radoslavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, 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. 4 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Eve Novákovej 

s manželom Radoslavom,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 158/2015 

 

 

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. 5 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Ing. Kamilovi 

Dernerovi s manželkou Gabrielou, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 

bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  



s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Ing. Kamilovi 

Dernerovi s manželkou Gabrielou,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2015 

 

 

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. 6 v bytovom dome Weilburská 2442/5 MUDr. Lenke 

Berežnej, trvale bytom Weilburská 2442/5, 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. 6 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi MUDr. Lenke 

Berežnej,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 160/2015 

 

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 Weilburská 2442/5 Janke 

Šturmanovej s manželom Radoslavom, trvale bytom Weilburská 2442/5, 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. 7 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Janke Šturmanovej 

s manželom Radoslavom,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 161/2015 

 

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. 8 v bytovom dome Weilburská 2442/5 Soni Cihrovej, 

trvale bytom Weilburská 2442/5, 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 Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Soni Cihrovej,  

trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 162/2015 

 

 

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 Weilburská 2442/5 Jánovi Šatalovi s 

manželkou Katarínou, trvale bytom Weilburská 2442/5, 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. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Jánovi Šatalovi 

s manželkou Katarínou,  trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 163/2015 

 

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 Weilburská 2442/7 Slavomírovi 

Repaskému s manželkou Annou, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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 Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Slavomírovi 

Repaskému s manželkou Annou,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 164/2015 

 

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. 12 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Marekovi 

Arpášovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok je prípadom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme 

bytu  v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.  



s c h v a ľ u j e 

nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Marekovi 

Arpášovi s manželkou Zuzanou,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 165/2015 

 

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 Weilburská 2442/7 Jozefovi 

Chovancovi, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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. 13 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Jozefovi 

Chovancovi  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2015 

 

 

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. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Ing. Vojtechovi 

Wagnerovi s manželkou Dagmar, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Ing. Vojtechovi 

Wagnerovi s manželkou Dagmar,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch 

rokov. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 167/2015 

 

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. 15 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Mgr. Daniele 

Demkovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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. 15 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku Mgr. Daniele Demkovej,  

trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2015 

 

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. 16 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Edite Kosárovej, 

trvale bytom Weilburská 2442/7, 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. 16 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Edite Kosárovej,  

trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2015 

 

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. 17 v bytovom dome Weilburská 2442/7 Márii Bobokovej 

s manželom Jaroslavom, trvale bytom Weilburská 2442/7, 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. 17 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Márii Bobokovej 

s manželom Jaroslavom,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 170/2015 

 

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 Weilburská 2442/7 Monike 

Kmečovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa 

z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu  v zmysle zákona č. 

443/2010 Z. z.  

s c h v a ľ u j e 



nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi Monike 

Kmečovej,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 171/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  u d e ľ u j e   súhlas s podnikaním a vykonávaním inej 

zárobkovej činnosti Ing. Zdene Patakyovej, zvolenej do funkcie hlavného kontrolóra mesta 

Kežmarok na deň 07.08.2015. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 172/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

zriadenie vecného bremena na časti parciel  KN-C 2487/2, KN-C 3215, KN-E 588/5, KN-E 6587, 

KN-E 139,k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej prípojky, kanalizačnej 

prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacich pozemkoch Antona Stracheho ANNA-SK, 

Kamenná baňa 2280/2A, Kežmarok v súvislosti s výstavbou Polyfunkčného   objektu  na ul. 

Nižná brána,  s  povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

a/ trpieť umiestnenie podzemného  potrubia  vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a  

STL prípojky plynu a ich príslušenstva na slúžiacich pozemkoch, tak,  ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby, 

b/ trpieť oprávneného na slúžiacich pozemkoch, pri umiestnení, prevádzke , údržbe a opravách 

potrubia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a STL prípojky plynu  a ich  príslušenstva, 

Odplata za zriadenie vecného bremena bude jednorazová vo výške 3,- eur/m dĺžky vedenia 

Presnú  trasu vodovodnej prípojky, kanalizačnej 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, kanalizačnej 

prípojky a STL prípojky plynu na slúžiacich pozemkoch   a šírkou ich ochranného pásma. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 173/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatnézriadenie vecného bremena na časti  parciel  KN-C 177/2, KN-E 6599, KN-C 1928/1, 

KN-C 1923 a KN-C 1810/6, - k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného 

elektrického vedenia na slúžiacich pozemkoch - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice,  

v súvislosti so stavbou : Kežmarok – úprava VN kábla, V 481 TS25-TS28  s povinnosťou 

povinného  Mesta Kežmarok  : 

a/ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich pozemkoch, tak 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby,  b/ trpieť vstup 

a vjazd oprávneného na slúžiacich pozemkoch, 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. kábla   na slúžiacich  pozemkoch   a šírkou  jeho  ochranného pásma. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 174/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel  KN-C 177/2, KN-C 3215, a KN-C 2487/2, 

- k.ú. Kežmarok   v prospech vlastníka stavby podzemného elektrického vedenia na slúžiacich 

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

polyfunkčný objekt, SO 05 – Rozšírenie NN siete s povinnosťou povinného  Mesta Kežmarok  : 

a/ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich  pozemkoch, tak 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby,   

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich pozemkoch, 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 slúžiacich  pozemkoch   a šírkou ich  ochranného pásma. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 175/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  parciel  KN-C 668/3, KN-E 1125 a KN-E 1107 - 

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

pozemkoch   - Východoslovenská  distribučná,  a.s. Košice v súvislosti so stavbou : Bytový dom 

(zmena stavby počas výstavby) – Kežmarok , Weilburská ul. s povinnosťou povinného  Mesta 

Kežmarok  : 

a/ trpieť umiestnenie podzemného el. vedenia a jeho príslušenstva na slúžiacich  pozemkoch, tak 

ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na porealizačné zameranie stavby,   

b/ trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacich pozemkoch, 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 slúžiacich  pozemkoch   a šírkou ich ochranného pásma. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 176/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku    

s c h v a ľ u j e 

náhradu za obmedzenie vlastníckych práv  pri výstavbe a užívaní cyklistického chodníka na 

trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina,  na pozemkoch vo vlastníctve mesta Kežmarok,  

podľa § 35 zák.č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov vo výške 0,- eur. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 177/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

s c h v a ľ u j e 

zrušenie predkupného práva Mesta Kežmarok zapísaného na liste vlastníctva 3035,  k.ú. 

Kežmarok na nehnuteľnosť - pozemok parc.č. KN-C 16/3 zastavaná plocha o výmere 112 m2. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 178/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

a/ odvoláva  z funkcie: 

- Zapisovateľku  Komisie kultúry a spoločenského života  pri mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  pani  Alžbetu Boreckú. 

 

b/ schvaľuje do funkcie: 

- Zapisovateľku  Komisie kultúry a spoločenského života  pri mestskom zastupiteľstve 

v Kežmarku  pani  Ing. Janu Pajonko. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 179/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo  na VZN č.  18 /2015 mesta Kežmarok   o 

vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa 

predložené návrhu, s prijatými pozmeňovacími návrhmi. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 180/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa   u z n á š a  na VZN č. 19/2015, 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 v znení VZN č. 8/2015.      

  

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vydal 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 v znení VZN č. 8/2015, tak ako to vyplýva zo zmien a doplnkov 

vykonaných VZN č. 19/2015.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 181/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   sa    u z n i e s l o    na VZN č.   20/2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 3/2009, v znení VZN č.7/2011, v znení Dodatku č.1 o poskytovaní sociálnych 

služieb na území mesta Kežmarok. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora, aby vyhlásil úplne znenie VZN č. 

3/2009, ako to vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 20/2015. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 182/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 21/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné znenie 

VZN č. 17/2015 Trhový poriadok - príležitostné trhy festival Európske ľudové remeslo, ako 

vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných VZN č. 21/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 183/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo sa VZN č. 22/2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy. 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku splnomocňuje primátora mesta, aby vyhlásil úplné znenie 

VZN č. 16/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy, ako vyplýva zo zmien a doplnkov 

vykonaných VZN č. 22/2015 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 184/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra mesta 

Kežmarok k Záverečnému účtu za rok 2014. 
 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 185/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenia č. 259/2013, 28/2014, 30/2014, 84/2014, 

222/2014, 288/2014, 306/2014. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 186/2015 

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok za 

rok 2014 bez výhrad, so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi.  

 

2. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje nasledovné usporiadanie prebytku rozpočtu Mesta Kežmarok 

za rok 2014 vo výške 218 236,11 eur: 

a) Tvorba rezervného fondu:       33 979,98 € 

b) 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:    184 256,13 € 

    

3. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zostatok finančných operácií vo výške 157 951,84 eur 

a usporiadanie zostatku finančných operácií za rok 2014 nasledovne: 

Tvorba rezervného fondu:       157 951,84 € 

 

4. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje tvorbu a použitie rezervného fondu za rok 2014 nasledovne: 

a) Počiatočný stav rezervného fondu k 1.1. 2014:   814 894,93 € 

b) Vrátenie použitia rezervného fondu z roku 2013:   246 507,89 € 

c) Usporiadanie stavu rez. fondu z prebytku fin. operácií roku 2013, uzn. 74/2014:   

        109 070,75 € 

d) Tvorba rezervného fondu z prebytku rozpočtu roka 2014:    

        33 979,98 € 

e) Tvorba rezervného fondu zo zostatku finančných operácií roka 2014:   

        157 951,84 € 

f) Stav rezervného fondu po usporiadaní hospodárenia roku 2014:    

                          1 362 405,39 € 

 

5. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za 

rok 2014 s nasledovným vysporiadaním výsledkov hospodárenia: 

 

A) Mestské kultúrne stredisko Kežmarok:     

Schodok hospodárenia roku 2014:              - 16 997,50 € 

 Vysporiadanie: z rezervného fondu        16 997,50 € 

 

B) Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok:  

Prebytok hospodárenia roku 2014:               27 213,92 € 

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu      27 213,92 € 

 

C) Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok:  

Prebytok hospodárenia roku 2014:            519,31 € 

- Prebytok hospodárenia z hlavnej činnosti roku 2014:            64,89  € 

 

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu             64,89 € 

- Zisk z vedľajšej (podnikateľskej) činnosti roku 2014         454,42 € 

 

Rozdelenie: prevod do rezervného fondu           454,42 € 

 

6. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie účtovný výsledok hospodárenia (stratu) roku 2014 

z hlavnej činnosti Mesta Kežmarok vo výške      -835 299,82 € a jeho vysporiadanie z nevysporiadaného 

výsledku hospodárenia minulých rokov vo výške 835 299,82 €. 

 

7. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie hodnotiacu správu o plnení programov v rámci 

programového rozpočtu Mesta Kežmarok za rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák       Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta                        prednosta úradu 



      Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 187/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje Dohodu o urovnaní medzi Mestom Kežmaroka 

Viliamom Scholtzom s manželkou Danou Scholtzovou, obaja trvale bytom Bušovce 60, ktorej 

predmetom je záväzok Mesta Kežmarok uhradiť Viliamovi Scholtzovi s manželkou Danou 

Scholtzovou sumu vo výške 7.000,-EUR za podmienky, že dohoda bude považovaná za úplnú 

a konečnú dohodu o sporných nárokoch vyplývajúcich zo súdneho konania, v ktorom Krajský 

súd v Prešove rozhodol rozsudkom  č.k. 12 Co 110/2013 a 12 Co 111/2013 zo dňa 18.09.2014 

v spojení s opravným uznesením  č.k. 12 Co 110/2013-175 a 12 Co 111/2013-175 zo dňa 

18.09.2014 tak, že potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa so spresnením, že právny úkon 

jednostranného zvýšenia nájomného platobným výmerom MPBH Kežmarok zo dňa 5.6.2001 

k bytu č. 10 na ulici Generála Štefánika č. 14, Kežmarok, zo  sumy 793,-Sk (26,32 EUR) na sumu 

3.004,- Sk (99,71 EUR) a  sumu 3.582,- Sk (118,90 EUR) je neplatný. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 188/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpustenie dlhu - úrokov z omeškania vo výške 

425,01 eur vyčíslených Obci Holumnica k 15.1. 2015 na základe rozsudku Krajského súdu 

v Prešove č.k. 19Co/53/2013-88 za podmienky, že do 31.7. 2015 uhradí všetky trovy exekúcie. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 189/2015 

 

 

1) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 

2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015 podľa predloženého návrhu. 

2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zrušuje uznesenie č. 86/2015. 



3) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci 

spoločnosti Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., IČO 46 119 809 vo výške 350 000 eur, určenej na 

prefinancovanie projektu podporeného zo zdrojov Európskej únie (na rekonštrukciu 

protipožiarnej cesty a obnovu lesa), so splatnosťou do 30.11. 2015. 

4) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2015 

nasledovne: 

a) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 9.2.3 ZŠ, Nižná 

brána s jedálňou a ŠKD vo výške 94170 eur, 

b) financovanie kapitálových výdavkov prvku programového rozpočtu 10.4.5 Mestská 

športová hala vo výške 60 000 eur. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 190/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

o d v o l á v a  z Komisie  školstva, mládeže  a športu s účinnosťou   od 04.06.2015 : 

 

Mgr. Ľuboslav Kovalský  

Pavol Humeník  

Marián Benko   

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

Pozastavený výkon podľa § 13ods. 6 zákona o obecnom zriadení 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 191/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

m e n í   názov   „Komisie školstva mládeže  a športu“   na nový  názov    



„Komisia  školstva a vzdelávania“  a   u p r a v u j e    oblasť  pôsobenia  komisie  školstva  

v rozsahu posudzovania a hodnotenia  aktivít  a   činností  súvisiacich  s predškolskou a školskou 

výchovou a vzdelávaním  detí a mládeže a celoživotného vzdelávania. 

 

z r i a ď u j e   Komisiu  mládeže a športu  pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku  a   u p r 

a v u j e    oblasť  pôsobenia  komisie  mládeže  a športu    v rozsahu posudzovania a hodnotenia  

aktivít  a   činností  súvisiacich  s predškolskou a školskou športovou aktivitou  detí a mládeže,  

s mimoškolskou činnosťou  detí a mládeže všeobecne, so športovou   aktivitou  ostatnej 

populácie ,  s  koordináciou  výkonnostnej a klubovej  formy  športu a športových aktivít. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Pozastavený výkon podľa § 13ods. 6 zákona o obecnom zriadení 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 192/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

v o l í    do  Komisie  školstva a vzdelávania  pri Mestskom  zastupiteľstve v Kežmarku  

s účinnosťou  od  10.06.2015. 

 

Mgr. Zuzana Madejová - člen 

 

Mgr. Peter Mikulášik- člen 

 

Mgr. Igor Vaverčák - člen 

 

V o l í    do Komisie mládeže a športu pri Mestskom  zastupiteľstve v Kežmarku s účinnosťou  

od  10.06.2015. 

 

Mgr. Andrej Zreľak - predseda komisie 

 

Mgr. Miroslava Müncnerová- člen 

 

Mgr. Jana Majorová Garstková - člen 

 

Pavol Humeník– člen 

 

Bc. Simona Točeková - člen 

 

Mgr. Ľudmila Bednárová - člen 

  



Jozef Juhász - člen 

   

Petra Penkert - člen 

 

Júlia Klaudia Knižková - člen 

 
Ing. Pavol Fejerčák - zapisovateľ 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

Pozastavený výkon podľa § 13ods. 6 zákona o obecnom zriadení  

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 193/2015 

 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje utvoriť pracovnú skupinu, ktorá pripraví návrh oboch 

rokovacích poriadkov v termíne do konca augusta 2015, aby mohol byť proces schvaľovania 

tohto návrhu poslancami zahrnutý do programu septembrového mestského zastupiteľstva 

s navrhnutými členmi p. Sabolovou, p. Perignáthom, p. Polákom, p. Gurkom a p. Bednárovou. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 194/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu p. viceprimátorovi a členovi 

kultúrnej komisie p. Milanovi Chomovi do Viedne dňa 08.06.2015.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 195/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie informáciu o príprave festivalu EĽRO 

a záujem poslancov o sprevádzanie zahraničných delegácií z partnerských miest podľa 

predloženého návrhu.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 196/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie žiadosť ZUŠ Petržalská 22 o zmenu názvu 

školy a odporúča komisii školstva a vzdelávania prejednať túto žiadosť.  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 

 

 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 04.06.2015 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 197/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku zaväzuje hlavnú kontrolórku Ing. Zdenu Patakyovú, aby 

výkon kontroly v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra podľa plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. 

polrok 2015 realizovala, len v priestoroch mesta a to v kancelárii hlavného kontrolóra z dôvodu 

možného ovplyvňovania a marenia výkonu kontroly.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák      Ing. Karol Gurka 

      primátor mesta        prednosta úradu 



 

 

 

 


