
 

 
 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

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

 

Program: 

1. Otvorenie 

2.  Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok o kontrolnej činnosti za rok 2020 

4. Správa o činnosti Mestskej polície  Kežmarok za rok 2020 

5. Správa o plnení uznesení prijatých MsZ 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k preklenovaciemu úveru „Dobudovanie základnej 

technickej infraštruktúry v Kežmarku“ 

7. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru na projekt „ Dobudovanie základnej 

technickej infraštruktúry v Kežmarku“. 

8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 

9. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia  žiadosti o poskytnutie podpory 

formou dotácie z environmentálneho fondu:  

-  Názov projektu: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy 

Spoločensko-športové centrum, Kežmarok 

10. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia  žiadosti o poskytnutie príspevku 

z Fondu na podporu športu 

      -  Názov projektu: Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, Kežmarok 

11. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta na rok 2021 

podľa VZN č. 3/2016 

12. Prerokovanie návrhu cenového výmeru maximálnej ceny pohrebných služieb  

13. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok na roky 2014 – 

2022 – za  rok 2020 

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb  

15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2021, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok  č. 11/2019 o miestnych daniach v znení 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020  

16. Návrh na zabezpečenie kompenzácie pre nájomcov nebytových priestorov vo vlastníctve 

mesta z dôvodu opatrení a obmedzení štátnych orgánov prijatých v súvislosti so šírením 

vírusu COVID-19 

17. Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra č. 16 – návrh na 

výstavbu 



 

 

18. Návrh na odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti  GEOVRT 

Kežmarok s.r.o. 

19. Návrh na zrušenie uznesenia č. 339/2020 zo dňa 10.12.2020 

20. Návrh na prenájom nebytových priestorov: 

20.1- návrh na prenájom nebytových priestorov na ul. Tvarožnianska 3,  060 01 

Kežmarok  pre Jaroslava Zavackého, Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad – Matejovce, 

IČO 37435451 

20.2 - návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Mestskej športovej haly 

Vlada Jančeka  s.č. 2250, Nižná brána 19 Kežmarok na rok 2021 pre Občianske 

združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok 

20.3 návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk v areáli futbalového 

štadióna F1 a F2 a v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s.č. 2250 Nižná 

brána 19 Kežmarok na rok 2021 pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok                  

Trhovište 2 Kežmarok 

21. Návrh na prenájom časti pozemku: 

Návrh na prenájom častí pozemkov KNE 417/2, 417/3, 417/4, 687/2, 688/4, 688/5, 

688/2 a KNC 3182 vo vlastníctve mesta Kežmarok v k.ú. Kežmarok – Slovenská 

správa ciest, Miletičova 19, Bratislava 

22. Návrh na prenájom pozemku: 

22.1 Návrh na prenájom pozemku parc. č. KN-C 1789/1 v k.ú. Kežmarok pre Slavka 

Zemančíka, Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok, IČO 40124525 

22.2 Návrh na výpožičku častí pozemkov za účelom plánovanej výstavby verejného 

osvetlenia s prístupovej komunikácie k IBV Suchá hora v Kežmarku do 31.12.2021- 

Ing. Jozef Debre,  Suchá hora 1800/38, 060 01 Kežmarok 

23. Návrh na zriadenie vecného bremena: 

23.1 Zriadenie vecného bremena – umiestnenie vodovodu, kanalizácie (splašková + 

dažďová), komunikačný kábel, verejné osvetlenie a ich príslušenstva do 31.12.2021 – 

Ing. Jozef Debre, Suchá hora 1800/38, Kežmarok 

23.2 Návrh na zriadenie vecného bremena –In rem – právo prechodu peši a prejazdu 

cez slúžiaci pozemok k stavbe „ Krematórium Kežmarok“ v prospech Jozef Galica, 

Slavkovská 2408/44, Kežmarok  – do 31.12.2021 

24. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia: 

- zmena a doplnenie uznesenia č. 101/2019 zo dňa 25.04.2019- Ing. Jozef Debre, Suchá 

hora 1800/38 Kežmarok 

25. Návrh na opakovaný nájom bytov: 

  Gen. Štefánika 1049/14 

            Košická 2224/12 

            Lanškrounská 2527/1B 

            Košická 2374/1 

26. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 18 

 Weilburská 2396/ 3 

27. Návrh na nájom bytu: 

č.  2.  Lanškrounská 2527/1B 

           č. 19 Weilburská 2396/3  

28.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 336/2020 zo dňa 10.12.2020 – Mariia Bodnar 



 

 

29. Návrh na odňatie budov zo správy Mestského kultúrneho strediska a zverenie budov                          

do správy Spravbytherm s. r. o. 

30.  Rôzne 

31. Interpelácie 

32. Záver  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

p. poslanca Jozefa Juhásza 

p. poslanca Jaroslava Maitnera   

     

v o l í  do volebnej komisie: 

p. poslankyňu p. Martu Sabolová za predsedu komisie   

p. poslanca Andreja Zreľaka za člena komisie  

p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie  

  

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

-  primátorom určených  overovateľov zápisnice: 

p. poslanca Ľuboslava Kovalského  

p. poslanca Ondreja Jankuru   

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú  
       

                             

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 25. 02. 2021 prerokovalo 

„Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2020“, ktorú berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých 

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  10.2.2021,  za kontrolované obdobie roka 

2020 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2021 

  

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok 

k dodržaniu podmienok ku schváleniu preklenovacieho úveru na projekt „Dobudovanie 

základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“  v sume 799 000,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

prefinancovanie projektu „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ 

v rámci operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym fondom 

regionálneho rozvoja od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. za nasledovných 

podmienok:  

Druh úveru:    preklenovací úver  

Veriteľ:    Všeobecná úverová banka, a.s.  

Výška úveru:   799 000 €  

Účel úveru:    financovanie projektu  

           „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“  

Splatnosť úveru:   24 mesiacov od podpisu zmluvy  

Úrokové rozpätie:   12M Euribor+0,09% p.a.  

Zabezpečenie úveru:  bez zabezpečenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 01/2021 

podľa predloženého návrhu, 

b) zníženie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko 

– bežné výdavky vo výške 244 500 €, 



 

 

c) zníženie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

Kežmarok v roku 2021 vo výške 11 780 € na finančné krytie aktivity: 

- výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest, 

d) doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta 

Kežmarok v roku 2021 vo výške 19 680 € na finančné krytie aktivity: 

- „Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich kapacít Materskej školy Možiarska 1, 

Kežmarok“ – nákup schodolezu, 

- „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Spoločensko-športové 

centrum, Kežmarok", 

- finančné plnenie Dohody o odstúpení od Zmluvy o odpredaji obchodného 

podielu. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ zapojenie sa do projektu pod názvom: „Zvyšovanie energetickej účinnosti 

existujúcej verejnej budovy Spoločensko – športové centrum, Kežmarok“  

 

 b/ zabezpečenie spolufinancovania projektu  

 

 c/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

    

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ zapojenie sa do projektu pod názvom: „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra, 

Kežmarok“ číslo Výzvy 2020/001  

 

b/ zabezpečenie spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov a to min.       

vo výške 175 486,12 € - 50 % z celkových oprávnených výdavkov projektu  

 

c/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   
      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2021   

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

dotácie pre ostatné športové kluby z rozpočtu mesta na rok 2021 

 

1. Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z. 1500,00 € 

 

2. Atletický klub Elán pri Združenej strednej škole obchodu a služieb Kežmarok  

(účelovo použiť na štartovné a prepravu)   500,00 € 

 

3. Telovýchovná jednota Severka Kežmarok - stolnotenisový klub                           1000,00 € 

 

4. Občianske združenie REDS CREW TRAININGS  

(účelovo použiť na nákup náčinia)                1000,00 € 

 

5. Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok  

(účelovo použiť na Ľanový kvietok Open)               1000,00 € 



 

 

6. Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok              1000,00 € 

 

7. CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK  

(účelovo použiť  250,00 € na 1 zorganizované preteky)             1000,00 € 

 

8. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie (účelovo použiť  

300,00 € Beh k Hubertovi, 300,00 € Nordic walking, 300,00 € Night cross)            900,00 € 

 

9. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie  

(6. ročník Detskej atletiky)              1000,00 € 

 

10. Športový klub IAMES Kežmarok              1000,00 € 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

       primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

p r e r o k o v a l o 

 

Návrh cenového výmeru predloženého na prerokovanie Prešovským samosprávnym 

krajom, ktorým sa určujú maximálne ceny výkopov hrobov a použitia chladiaceho 

zariadenia pre príspevkovú organizáciu Mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta 

Kežmarok 

 

a 

 

s ú h l a s í 

 

s Návrhom cenového výmeru predloženého na prerokovanie Prešovským samosprávnym 

krajom, ktorým sa určujú maximálne ceny výkopov hrobov a použitia chladiaceho 

zariadenia pre príspevkovú organizáciu Mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta 

Kežmarok 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

       primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2021 

   

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2022 za obdobie roka 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

sa uznieslo 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 1/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 8/2020 o poskytovaní sociálnych služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

sa uznáša  

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2020. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s ch va ľu j e  

 

poskytnutie zľavy z nájomného vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania 

predmetu nájmu vo vlastníctve mesta Kežmarok nájomcom, ktorí spĺňajú podmienky                

na poskytnutie dotácie na úhradu nájomného podľa zákona č. 349/2020 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona                   

č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej 

nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony v znení zákona č. 92/2020 Z.z.. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje investičný zámer obstarania stavby 

„Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ vrátane súvisiaceho 

technického vybavenia v zložení SO 03 – odberné elektrické zariadenie, SO 04 – vodovodná 

prípojka, na pozemku p.č. KN-C 329, s.č. 126, k.ú. Kežmarok, ktorá bude zhotovená 

v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou Projekčnou kanceláriou ARCHA 

s.r.o., Starý trh 24, Kežmarok a schválenou v stavebnom konaní pod č.k. SÚ 2953/2021 - Ši. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podaním žiadosti na Ministerstvo dopravy                   

a výstavby Bratislava cestou Okresného úradu Prešov, odboru výstavby a bytovej politiky               

o poskytnutie nenávratnej dotácie podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 

bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov na obstaranie stavby 

„Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ na p.č. KN-C 329, 

s.č.126, k.ú. Kežmarok. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podmienkami na poskytnutie dotácie na 

obstaranie stavby „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ 

na  p.č.KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok, ustanovenými vykonávaným zákonom platné 

v čase podania žiadosti. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so spôsobom financovania realizácie stavby 

„Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ na p.č. KN-C 329, 

s.č.126, k.ú. Kežmarok – SO 01 nájomné byty, Kežmarok : 

a) úver zo ŠFRB Bratislava vo výške 24,80 % z obstarávacej ceny stavby čo činí 

33 680,- Eur, 

b) dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky vo výške 75,20 % 

z obstarávacej ceny stavby čo činí 102 170,- Eur, 

c) vlastných zdrojov mesta vo výške 3,84 Eur. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so spôsobom financovania realizácie stavby 

„Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ na p.č.KN-C 329, 

s.č.126, k.ú. Kežmarok - súvisiacej technickej vybavenosti : 

 

SO 03 – odberné elektrické zariadenie 1 556,92 Eur 

SO 04 – vodovodná prípojka 815,09 Eur 

---------------------------------------------------------------- 

Celkom : 2 372,01 Eur 

z vlastných finančných prostriedkov mesta Kežmarok v plnej výške. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje účel obstarania mestských nájomných bytov 

– účel U 1213 (kultúrne pamiatky) a účel obstarania súvisiacej technickej vybavenosti k 

týmto mestským nájomným bytom, stavba „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na 

ul. Dr. Alexandra 16“ vrátane súvisiaceho technického vybavenia v zložení, SO 03 – odberné 

elektrické zariadenie, SO 04 – vodovodná prípojka, na pozemku p.č. KN-C 329, s.č. 126, k.ú. 

Kežmarok, na základe Zmluvy o dielo uzavretej so zhotoviteľom za dohodnutú cenu 129 

945,05 Eur vrátane DPH, v tom SO 01 nájomné byty 127 573,04 Eur vrátane DPH a 

súvisiaca technická vybavenosť za dohodnutú cenu 2 372,01 Eur vrátane DPH v členení : 



 

 

SO 03 – odberné elektrické zariadenie v dohodnutej cene 1 556,92 Eur vrátane DPH 

SO 04 – vodovodná prípojka v dohodnutej cene 815,09 Eur vrátane DPH. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s predložením žiadosti na ŠFRB Bratislava             

o poskytnutie úveru podľa zákona č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov                           

na obstaranie  stavby „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 

16“ na p.č. KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s prijatím záväzku, že v rozpočte mesta vyčlení 

finančné prostriedky na splácanie úveru zo ŠFRB Bratislava pre stavbu „Rekonštrukcia 

nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ na p.č. KN-C 329, s.č.126, k.ú. 

Kežmarok, počas trvania celého zmluvného vzťahu so ŠFRB Bratislava. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zabezpečením záväzku - úveru poskytnutého 

Štátnym fondom rozvoja bývania Bratislava na výstavbu „Rekonštrukcia nájomného 

bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“ na p.č. KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok, 

nehnuteľným majetkom a súhlasí s týmto zabezpečením nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

mesta Kežmarok, zapísaného na LV č.1 pre obec a k.ú. Kežmarok a to : 

a) Budova s.č.1444 na p.č. KN-C 1545, vrátane pozemku p.č. KN-C 1545 – zastavané plochy         

a nádvoria o výmere 181 m2. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s prijatím záväzku na zabezpečenie vrátenia 

poskytnutej dotácie a na zachovanie nájomného charakteru nájomných bytov v rámci 

stavby „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na  ul. Dr. Alexandra 16“ na p.č.                      

KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok, obstaraných podľa zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na 

rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, v prospech Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so zriadením záložného práva a práva 

postavenia prednostného veriteľa, na zabezpečenie povinnosti záložcu – Mesta Kežmarok – 

zabezpečenie pohľadávky úveru poskytnutého na výstavbu stavby „Rekonštrukcia 

nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“, v prospech záložného veriteľa – 

Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37, na nehnuteľnosť - 

nájomný byt č.1 a č.2 v polyfunkčnom objekte na ul. Dr. Alexandra 16, na p.č. KN-C 329, 

s.č.126, k.ú. Kežmarok, vrátane príslušných spoluvlastníckych podielov k pozemku p.č.                    

KN-C 329. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku potvrdzuje záväzok dodržiavať pri prenájme 

nájomných bytov v stavbe „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. 

Alexandra 16“, na p.č. KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok, ustanovenia osobitného predpisu - 

§ 11 zákona č.443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta pre potrebné financovanie obstarania súvisiacej technickej 

vybavenosti k realizácii stavby „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. 

Alexandra 16“, na p.č. KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok, vo výške 2 372,01 Eur. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s vyčlenením potrebných vlastných finančných 

prostriedkov v rozpočte mesta pre potrebné financovanie obstarania nájomných bytov 

stavby „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Dr. Alexandra 16“, na p.č.              

KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok, vo výške 3,84 Eur. 



 

 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí s podmienkami na poskytnutie úveru zo ŠFRB 

Bratislava na obstaranie stavby „Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul.                     

Dr. Alexandra 16“, na p.č. KN-C 329, s.č.126, k.ú. Kežmarok, ustanovenými zákonom, 

platné v čase podania žiadosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2021 

   

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

s ch v a ľ u j e 

 

dohodu o odstúpení od Zmluvy o prevode obchodného podielu /ďalej len „dohoda 

o odstúpení“/  uzatvorenej dňa 17.10.2019 medzi Mestom Kežmarok a Jánom Blaškom,                     

na základe ktorej Ján Blaško vráti Mestu Kežmarok obchodný podiel v obchodnej 

spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 196/8, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 51 792 338, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka 

č.: 36584/P (ďalej len ,,spoločnosť“) o veľkosti 100%, čo zodpovedá peňažnému vkladu                       

vo výške 5 000 € na základnom imaní spoločnosti a Mesto Kežmarok vráti Jánovi Blaškovi  

cenu za prevod obchodného podielu vo výške 7 900 EUR 

 

a 

 

na podklade dohody odstúpení nadobudnutie majetkovej účasti Mestom Kežmarok na 

obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s.r . o., so sídlom Hviezdoslavova 196/8, 060 01 

Kežmarok, IČO: 51 792 338, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: 

Sro, vložka č.: 36584/P o veľkosti 100%, čo zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 5 000 € 

na základnom imaní podľa § 11 ods. 4 písm. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  

 

 

 



 

 

v znení neskorších predpisov a zmluvu o prevode obchodného podielu medzi účastníkmi 

dohody o odstúpení slúžiacu pre účely zápisu do obchodného registra, umožňujúcu 

naplnenie dohody o odstúpení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/20221 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e  

 

zástupcu Mesta Kežmarok do funkcie konateľa spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r . o., 

IČO: 51792338, sídlo: Hviezdoslavova 196/8, Kežmarok 

 

Ing. Jelu Bednárovú, nar. ...................,  rod. č. ........................., 

trvale bytom: Letecká 5, 052 01 Spišská Nová Ves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.  20/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

zrušuje uznesenie č. 339/2020 zo dňa 10. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru v objekte                 

s. č. 990 na ul. Tvarožnianska č. 3, Kežmarok v prevádzke BAR KING – miestnosť č. 1 – 5 

o celkovej výmere 58,72 m
2
, pre Jaroslava Zavackého, Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad – 

Matejovce, IČO: 37435451, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte s. č. 990 

na ul. Tvarožnianska č. 3, Kežmarok, ktoré nájomca užíva na základe nájomnej zmluvy                  

č. 28/2020/PO/ŠPORT zo dňa 30.03.2020, a ktorej nájom bol schválený na dobu určitú, a to 

do 31.03.2021. Z tohto dôvodu nájomca žiada o predĺženie nájomnej zmluvy. Nájomca tieto  

 

 



 

 

priestory užíva od 01.04.2010 a prevádzkuje v nich pohostinské služby. Svojpomocne 

a z vlastných prostriedkov skrášlil a zveľadil okolie. Nájomca riadne a včas hradí nájomné, 

vrátane prevádzkových nákladov v zmysle platnej nájomnej zmluvy. 

  

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru v objekte s. č. 990 na ul. Tvarožnianska č. 3, Kežmarok 

v prevádzke BAR KING – miestnosť č. 1 – 5 o celkovej výmere 58,72 m
2
, pre Jaroslava 

Zavackého, Allendeho 2769/38, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 37435451 na dobu 

neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 4 000,00 eur/rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytových priestorov, a to malú 

telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 a kanceláriu -  miestnosť číslo 2 o výmere           

43 m
2
 v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s. č. 2250, Nižná brána 19, 

Kežmarok, pre Občianske združenie Klub priateľov Magury, Michalská 18,                            

060 01 Kežmarok, IČO: 37797476, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, za účelom zabezpečenia 

voľno-časovej aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu  

 

 

 



 

 

mesta Kežmarok na rok 2021. Občianske združenie Klub priateľov Magury nedisponuje 

vlastnými priestormi.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to malú telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 

a kanceláriu -  miestnosť číslo 2 o výmere 43 m
2
 v objekte Mestskej športovej haly Vlada 

Jančeka  s. č., 2250, Nižná brána 19, Kežmarok, pre Občianske združenie Klub priateľov 

Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO: 37797476, podľa rozpisu                       

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami mesta Kežmarok, na dobu určitú, 

do 31.12.2021, okrem prázdnin, sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, za nájomné podľa 

Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok: kancelária nad 20 m
2 

vo výške                          

60 eur/mesiac, malá telocvičňa vo výške 3,50 eur/hod.   

Občianske združenie Klub priateľov Magury bude zabezpečovať voľno-časové aktivity detí, 

mládeže a dospelých v meste Kežmarok a reprezentáciu mesta Kežmarok na rok  2021                   

v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú vydané 

v súvislosti s pandémiou COVID 19 a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

miestnosť číslo 12 o výmere 42 m
2
 a miestnosť číslo 20 o výmere 9,80 m

2
, areál futbalového 

štadióna F1 s príslušenstvom v objekte s. č. 860 a areál futbalového štadióna  F2 bez 



 

 

príslušenstva v objekte s. č. 990 a malú a veľkú telocvičňu s príslušenstvom v objekte 

Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s. č. 2250, Nižná brána 19, Kežmarok, pre                          

1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42231001, je 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, za účelom 

zabezpečenia športovej prípravy členov futbalového klubu a na reprezentáciu mesta 

Kežmarok do 31.12.2021. 1. Mestský futbalový klub nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to miestnosť číslo 12 o výmere 42 m
2
 a miestnosť číslo 20 

o výmere 9,80 m
2
, areál futbalového štadióna F1 s príslušenstvom v objekte s. č. 860 a areál 

futbalového štadióna  F2 bez príslušenstva v objekte s. č. 990 a malú a veľkú telocvičňu 

s príslušenstvom v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s. č. 2250, Nižná brána 

19, Kežmarok, pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 42231001, podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami mesta 

Kežmarok, na dobu určitú, a to do 31.12.2021, okrem prázdnin, sviatkov a v dňoch 

pracovného pokoja, za nájomné podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok: 

kancelária do 20 m
2
 vo výške 40 eur/mesiac, kancelária nad 20 m

2 
vo výške 60 eur/mesiac,  

malá telocvičňa vo výške 3,50 eur/hod., veľká telocvičňa vo výške 8,00 eur/hod., F1 vo výške 

21,50 eur/hod., F2 vo výške 7,20 eur/hod. 

1. Mestský futbalový klub Kežmarok bude zabezpečovať  športovú prípravu členov 

futbalového klubu a reprezentáciu mesta Kežmarok na rok 2021 v súlade s platnými 

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú vydané v súvislosti s pandémiou 

COVID 19 a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom častí pozemkov parc. č. EKN 

417/2, o výmere 38 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, EKN 417/3 o výmere 8 m

2
, druh 

pozemku vodná plocha, EKN 417/4 o výmere 25 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, 

EKN 687/2 o výmere 65 m
2
, druh pozemku orná pôda, EKN 688/4 o výmere 16 m

2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, EKN 688/5 o výmere 131 m
2
,  druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, EKN 688/2 o výmere 41 m
2
, druh pozemku vodná plocha 

a CKN 3182 o výmere 57 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom 

území Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre spoločnosť Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328 je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Slovenská správa ciest, IVSC Košice v súčasnosti pripravuje na realizáciu 

dočasné premostenie cez rieku Poprad, II. etapa v intraviláne mesta Kežmarok pod názvom  

,,I/66 Kežmarok, zriadenie provizórneho premostenia mostného objektu pri moste                           

č. 66-064“z dôvodu havarijného stavu súčasného mostu, ktorý je potrebné rekonštruovať.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom častí pozemkov parc. č. EKN 417/2, o výmere 38 m
2
, druh pozemku trvalý trávny 

porast, EKN 417/3 o výmere 8 m
2
, druh pozemku vodná plocha, EKN 417/4 o výmere 25 m

2
, 

druh pozemku trvalý trávny porast, EKN 687/2 o výmere 65 m
2
, druh pozemku orná pôda, 

EKN 688/4 o výmere 16 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, EKN 688/5 

o výmere 131 m
2
,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, EKN 688/2 o výmere 41 m

2
, 

druh pozemku vodná plocha a CKN 3182 o výmere 57 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie katastrálne územie Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok, podľa návrhu 

geometrického plánu č. 121/2020 vyhotoveného spol. GEOPLAN s.r.o., L. Svobodu 91, 

Poprad dňa 21.10.2020 Danou Gurovičovou, na uzatváranie nájomných zmlúv – dočasné 

zábery pre stavbu: ,,I/66-064 Kežmarok most, I. a II. etapa“  pre Slovenskú správu ciest, 

Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328 na dobu do 31.12.2022,  za nájomné stanovené 

znaleckým posudkom. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 

1789/1, o výmere 82 m
2
 

 
v k. ú. Kežmarok, zapísaného na LV č. 1, pre Slavka Zemančíka, 

Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 40124525, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Na časť predmetného pozemku pod dreveným predajným stánkom je 

uzavretá platná nájomná zmluva č. 179/2011/OM zo dňa 01.05.2011 so Slavkom 

Zemančíkom a Evou Zemančíkovou, na dobu neurčitú. V danej nájomnej zmluve sú 

nesprávne uvedené údaje o nájomcoch, nakoľko sú v nej uvedené obidve mená nájomcov 

a IČO len Evy Zemančíkovej,  pričom správne malo byť uvedené iba meno a údaje Slavka 

Zemančíka, Petržalská 1637/2, Kežmarok, IČO: 40124525, DIČ: 1023317460. Nájomcovia 

požiadali o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 28.02.2021. Následne na základe novej 

žiadosti požiadal o prenájom pozemku už iba živnostník Slavko Zemančík so správnymi 

údajmi, pretože chce aj naďalej pokračovať v doterajšom prevádzkovaní dreveného 

predajného stánku s občerstvením a predajom alko – nealko nápojov, letnej terasy 

a stávkovej kancelárie od 01.03.2021. Nájomca tieto priestory užíva od 01.05.2011, riadne 

a včas uhrádza nájomné v zmysle nájomnej zmluvy. 

  

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 1789/1, o výmere 82 m
2
 

 
v k. ú. Kežmarok, 

zapísaného na LV č. 1, pre Slavka Zemančíka, Petržalská 1637/2, 060 01 Kežmarok,                  

IČO: 40124525, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 

2 053,92 eur/rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena in rem, spočívajúceho v práve prechodu peši a prejazdu 

k stavbe „ Krematórium Kežmarok“ na časti pozemku vo vlastníctve mesta Kežmarok, a to 

parc. EKN č. 6792, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 93 m
2
 , podľa geometrického 

plánu č. 8/2018, ktorý vypracoval Ing. Ján Maniak – GEODET dňa 05.02.2018, autorizačne 

overeného Ing. Vladimírom Kupčom dňa 06.02.2018 a úradne overeného Okresným 

úradom, katastrálnym odborom dňa 09.02.2018 pod č. G1 78/18 v prospech Jozefa Galicu, 

dátum narodenia ................................, bytom Slavkovská 2408/44, Kežmarok, s povinnosťou 

povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť prechod peši a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok k stavbe                      

,, Krematórium Kežmarok“ 

 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je 651,00 eur podľa znaleckého 

posudku č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018, vypracovaného znalcom Ing. Petrom Repčákom, 

Podtatranská 36, Ľubica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 27/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

zrušuje uznesenie č.  336/2020 zo dňa 10.12.2020 

 

(nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3, Kežmarok - MUDr. Mariia Bodnar, prechodne 

bytom Staré Grunty 36, Karlova Ves – Bratislava, na dobu určitú,  do 30.11.2022) 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2021 

 

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 Lanškrounská 2501/1B 

v Kežmarku Zuzane Zubalovej,  trvale bytom Južná 5/28, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o osamelú  matku s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá 

v súčasnosti býva spoločne s rodičmi v stiesnených podmienkach a je potrebné vyriešiť jej 

bytovú situáciu. 

  

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Zuzane Zubalovej, 

trvale bytom Južná 5/28, Kežmarok,  na dobu určitú do 31. 08. 2021. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2021 

 

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 Weilburská 2396/3 v Kežmarku 

MUDr. Antonovi Usachovovi, trvale bytom Pershotravneva 61 – 47, 396 00 Kremenčuk, 

Ukrajina je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu stabilizácie lekára interného 

oddelenia  Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. Huncovská 42. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3, Kežmarok, MUDr. Antonovi 

Usachovovi, trvale bytom Pershotravneva 61 – 47, 396 00 Kremenčuk, Ukrajina, na dobu 

určitú, do 30.11.2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

a) spôsob prevodu obchodného podielu obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o., 

IČO:  51 792 338, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka 



 

 

č.: 36587/P o veľkosti 100%, čo zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 5.000 € na 

základnom imaní spoločnosti obchodnou verejnou súťažou 

 

a 

 

b) súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod obchodného podielu obchodnej 

spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o., IČO: 51 792 338, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 36584/P o veľkosti 100%, čo zodpovedá 

peňažnému vkladu vo výške 5.000 € na základnom imaní spoločnosti podľa predloženého 

návrhu, s odkladacou podmienkou, že nastanú účinky prevodu obchodného podielu 

spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o. podľa § 115 ods. 11 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na mesto Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Mgr. Ondreja Jankuru 

Mgr. Ľuboslava Kovalského 

PhDr. Martu Sabolovú 

Ing. Janku Gantnerovú 

Ing. Karola Gurku 

Mgr. Jaroslava Maitnera 

Ing. Eleonóru Levickú 

Ing. Vojtecha Wagnera 

Ing. Matúša Poláka 

Mgr. Bc. Jozefa Matiu 

Jozefa Juhásza  

 

za členov komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejenej súťaže                       

na prevod obchodného podielu obchodnej spoločnosti GEOVRT Kežmarok s. r. o.,                   



 

 

IČO: 51 792 338, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka 

č.: 36584/P o veľkosti 100%, čo zodpovedá peňažnému vkladu vo výške 5.000 € na základom 

imaní spoločnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov o výmere                     

183, 867 m
2
 v objekte na ulici Dr. Fischera 7, 060 01 Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 25. 02. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov o výmere                  

95,38 m
2
 na 1. nadzemnom podlaží objektu Polikliniky, Hviezdoslavova 27,                                       

060 01 Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

      primátor mesta 


