
Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

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

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie                   

2. polroka 2021 

5. Správa z vykonanej kontroly 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2020 

7. Návrh Záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2020 

8. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého preklenovacieho úveru                            

na projekty – „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska 

v Kežmarku“ a „Spája nás voda Nowy Targ – Kežmarok“, 

9. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého dlhodobého účelového úveru 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta  k návrhu na schválenie  prijatia 

preklenovacieho úveru  na realizáciu projektu „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica 

v Kežmarku“.  

11. Návrh na schválenie preklenovacieho úveru  na projekt „Rekonštrukcia renesančnej 

NKP Zvonica v Kežmarku“ 

12. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 

13. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku Južná, Kežmarok 

14. Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Kežmarku 

15. Návrh rozdelenie dotácií pre ostatné kultúrne kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 

2021 podľa VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

16.1.  Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodnej a kanalizačnej 

prípojky 2 rodinných domov, k. ú. Kežmarok, Kláštorná ulica, Ing. Stanislav Šoltés 

a manželka Ľubomíra Šoltésová, Kežmarok 

16.2.  Návrh na zriadenie vecného bremena - odberné elektrické zariadenia na stavbu - 

Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Kežmarok a k. ú. Ľubica, 

Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 

16.3. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe 

v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Kežmarok a k. ú. Ľubica, Mgr. Marek 

Hovaňák, Kežmarok 



16.4.  Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe 

v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Ľubica, Pavol Viener a manželka Janka 

Vienerová,  Kežmarok 

16.5.  Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky k stavbe 

v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Ľubica,  Peter Pisoň, Kežmarok 

16.6.  Návrh na zriadenie vecného bremena - splašková kanalizácia a verejný vodovod IBV 

Suchá hora, postúpenie práv a povinností investora z pôvodného vlastníka Ing. Jozefa 

Debreho, Kežmarok na Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, Poprad 

16.7. Návrh na zriadenie vecného bremena - Elektrická NN prípojka na ulici Priekopa,                  

k. ú. Kežmarok pre RONDO s.r.o., Kežmarok  

16.8.  Návrh na zriadenie vecného bremena - teplovodný prepoj troch kotolní na sídlisku 

Juh pre využitie geotermálnej energie z vrtu s príslušenstvom, k. ú Kežmarok pre 

Spravbytherm s.r.o., Kežmarok  

16.9. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie elektrickej prípojky ku garáži na 

ul. Garbiarskej, k. ú. Kežmarok pre Štefana Kleina a manželku Miriam Kleinovú, 

Kežmarok 

16.10. Návrh na zriadenie vecného bremena - rozšírenie NN sústavy v Záhradkárskej osade 

Kamenná baňa, k. ú. Kežmarok, Východoslovenská distribučná, a. s., Košice 

16.11. Návrh na zriadenie vecného bremena - prestavba budovy Gymnázia P. O. 

Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku vodovodná 

prípojka, kanalizácia splašková, odberné elektrické zariadenie pre Prešovský samosprávny 

kraj, Prešov 

16.12. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 65/2019  zo dňa 25.04.2019 – AGROSTAV,  

stavebno-obchodné družstvo, Nová 74, 058 80 Poprad-Veľká 

16.13. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 66/2019 zo dňa 25.04.2019 a č. 162/2019 zo 

dňa 20. 06. 2019  - Zuzana Havira Bóryová, Suchá hora 29, 060 01 Kežmarok  

16.14. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 92/2020 zo dňa 01.06.2020 – SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 

16.15. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 201/2019 zo dňa 12.09.2019 – Železnice 

Slovenskej republiky,  Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

16.16. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 203/2019 zo dňa 12.09.2019 – SLOVENSKÝ  

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, Banská Štiavnica 

16.17. Návrh na predĺženie bezplatného nájmu  lesného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica, 

Mlynčeky, Stráne pod Tatrami a Kežmarok, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. 

16.18. Návrh na predĺženie nájmu rodinného domu na ul. Slavkovskej 712/47, Kežmarok – 

Brija Rastislav, Kežmarok 

16.19. Návrh na prenájom častí pozemkov pod stánkami pri gymnáziu v k. ú. Kežmarok, 

FETO s.r.o., Spišská Belá 

16.20. Návrh na prenájom časti pozemku na sídlisku Juh v k. ú. Kežmarok 

pre implementovacie stanice pre  elektromobily,  GTIS charging Sk s.r.o., Trenčín 

16.21. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemkov a podmienok obchodnej 

verejnej súťaže  na predaj pozemkov na výstavbu polyfunkčného domu na sídlisku Juh, k.ú. 

Kežmarok. 



16.22. Návrh na stanovenie náhrady za obmedzenie vlastníckych práv k lesným pozemkom 

– cyklistický chodník Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina, pre Mesto Vysoké Tatry, 

Starý Smokovec 

 16.23. Návrh na vymenovanie 2 členov komisie, poslancov MsZ v Kežmarku – otváranie a  

vyhodnotenie súťažných návrhov OVS, odpredaj bytu  na ul. Lanškrounská 21, Kežmarok 

16.24. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 

priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova č. 253/27, Kežmarok 

16.25. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti 

pozemkov v areáli starého a nového cintorína na osadenie sviečkomatov v k. ú. Kežmarok  

17. Rôzne 

18. Interpelácie 

19. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

p. poslanca Matúša Poláka 

p. poslanca Jaroslava Maitnera   

   

  v o l í  do volebnej komisie: 

p. poslanca Jozefa Juhásza za predsedu komisie   

p. poslanca Vojtecha Wagnera za člena komisie  

p. poslanca Miroslava Perignátha za člena komisie  

  

 

 



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

-  primátorom určených  overovateľov zápisnice: 

p. poslanca Janku Gantnerovú  

p. poslanca Jozefa Matiu   

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2021 

 

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

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  10.5.2021,  za kontrolované obdobie roka 

2020 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2021 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2021 podľa predloženého návrhu                    

 

a  

 

doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok o kontrolu 

dodržiavania zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite v súvislosti s realizovanými 

investičnými akciami v rokoch 2019 až 2021 a vypustenie bodu č.  3 z navrhovaného plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného 

kontrolóra z vykonaných kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 48/2021 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok k Záverečnému účtu za rok 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2020 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok 

za rok  2020 bez výhrad.  

2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2020 vo výške 1 429 189,82 € zistené 

podľa   ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.  

3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2020 takto:  

        a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok  

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2020 je strata po zdanení 191 650,12 €, z toho 

záporný   hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 147 346,10 € a strata z podnikateľskej 

činnosti vo výške 44 304,02 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 191 650,12 € 

navrhujeme vysporiadať v  súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

        b) Mestské kultúrne stredisko  

Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2020 je strata po zdanení vo výške                      

76  634,01 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 82 464,78 € 

a zisk  z podnikateľskej činnosti vo výške 5 830,77 €. €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo 

výške 76 634,01 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.                   



o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov                       

v platnom znení.  

 

- berie na vedomie  

 

upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume 3 288 350,06 € zistený   

podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov  

 

- potvrdzuje  

 

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu Mesta Kežmarok  v roku 2020                        

vo výške 542 875,80 € z Rezervného fondu Mesta Kežmarok a vo výške  2 745 474,26 €                   

z prebytku finančných operácií. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 50/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

predĺženie splatnosti úveru poskytnutého na základe Zmluvy o termínovanom úvere                            

č. 509/2019/UZ schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok               

č. 53/2019 zo dňa 25.04.2019 na prefinancovanie projektov: „Zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov MŠ Ul. Cintorínska v Kežmarku“ a „Spája nás voda Nowy 

Targ – Kežmarok“ od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. nasledovne:  

 

Splatnosť úveru:   03.06.2022 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 51/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

predĺženie čerpania úveru, termínu mesačných splátok istiny a splatnosti úveru 

poskytnutého na základe Zmluvy o účelovom úvere č. 0369/20/08655 schváleného uznesením 

Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok č. 71/2020 zo dňa 01.06.2020 na financovanie 

investičných akcií Mesta Kežmarok:  

a) Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok,  

b) Doplnenie cyklistickej infraštruktúry v Kežmarku,  

c) Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu,  

d) Dobudovanie systému zhodnocovania BRO (biologicky rozložiteľného odpadu)                

v Kežmarku,  

e) Výstavba multifunkčného ihriska CVČ,  

f) Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok  

od spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. nasledovne:  

 

Čerpanie úveru:   23.12.2021  

Splácanie istiny:   mesačné splátky istiny (anuitné splácanie spolu s úrokmi),                  

od 01/2022 do 12/2026             

Splatnosť úveru:   27.12.2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 52/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok 

k dodržaniu podmienok ku schváleniu preklenovacieho úveru v sume 94 600 €                             

na financovanie projektu  „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

prefinancovanie projektu „Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“                  

z programu 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 

pamiatok z Prešovského samosprávneho kraja od spoločnosti Slovenská sporiteľňa,a.s. za 

nasledovných podmienok:  

Druh úveru:    preklenovací úver  

Veriteľ:    Slovenská sporiteľňa, a.s.  

Výška úveru:   94 600 €  

Účel úveru:    financovanie projektu  

„Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“  

Splatnosť úveru:   12 mesiacov  

Úrokové rozpätie:   fixná+0,07% p.a.  

Zabezpečenie úveru:  bez zabezpečenia 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 02/2021podľa  

    predloženého návrhu, 

b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 

      – kapitálové výdavky vo výške 15 000 €, 

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

    Kežmarok v roku 2021 vo výške 64 650 € na finančné krytie aktivity: 

    - Energetický audit budov, 

    - Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad ul. Nižná brána – PaPD. 

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

     Kežmarok v roku 2021 vo výške 1 493 650 € na finančné krytie aktivity: 

 - Príprava a spracovanie projektov, 

 - Zmeny a doplnky ÚPN, 

 - Príprava územnoplánovacích podkladov - štúdie, 

 - Cyklochodník Kežmarok – Stráne pod Tatrami – Mlynčeky – 5% spolufinancovanie, 

 - Rekonštrukcia renesančnej NKP Zvonica v Kežmarku“, 

 - Nákup elektromobilu pre potreby Mestskej polície, 

 - Kamerový a bezpečnostný systém – Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, 

 - Rozširovanie verejného osvetlenia, 

 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest, 

 - Výstavba, rekonštrukcia a obnova chodníkov, 

 - Projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“, 

 - MŠ, Cintorínska 3, Kežmarok - výstavba pódia v areáli MŠ, 

 - MŠ, K. Kuzmányho 41, Kežmarok - nákup elektrickej panvice - ŠJ, 

 - „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Spoločensko-športové 

 centrum, Kežmarok“, 

 - „Rekonštrukcia Spoločensko – športového centra, Kežmarok“, 

 - „Revitalizácia vnútrobloku Juh“ – 5% spolufinancovanie, 

 - Výstavba detských ihrísk, 

 - Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou sochy Imricha Thökölyho, 

 - Rekonštrukcia a modernizácia bloku C1 a C2 v ZPS a ZOS Kežmarok" 

 - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Revitalizácia vnútrobloku Južná, 

Kežmarok“ realizovaného v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach - kód výzvy: IROP-PO4-

SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom mesta 

 

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške 80 576,60 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu  

 

d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

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

 

vzdanie sa funkcie člena Komisie financií a rozpočtu Ing. Jiří Rumla k 31. 05. 2021. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

v o l í   

 

za člena Komisie financií a rozpočtu Ing. Milana Špaka s účinnosťou od 01. 06. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

v o l í   

 

za člena Komisie sociálnej Mgr. Janku Bartošovú s účinnosťou od 01. 06. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 59/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í   

 

za člena Komisie kultúry a spoločenského života PhDr. Milana Gacíka s účinnosťou  

od 01. 06. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

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

 

vzdanie sa funkcie člena Komisie zdravotníctva Ing. Viktora Halířa k 31. 05. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

dotácie pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta na rok 2021 

 

1. Klub priateľov Magury                             vo výške 3 000,-€ 

2. Goralik                                                      vo výške 1 000,-€  

3. ex Teatro                                                   vo výške 1 900,-€ 

4. Občianske združenie Gplus                        vo výške 1 000,-€  

5. Združenie  Domov Kežmarok                     vo výške   700,-€ 

6. HUDBA JE ZDRAVIE                               vo výške 2 500,-€ 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemkov: 

parc. E-KN č. 1200, trvalý trávny porast o výmere 1865 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva             

č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 

283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 6641/2, ostatná plocha o výmere 835 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 2430, 

k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283,  

podiel 1/1, 

 



parc. C-KN č. 8324, ostatná plocha o výmere 1 096 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva             

č. 5636, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 8325, ostatná plocha o výmere 1 130 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva                 

č. 5636, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2 155 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 2611/1, trvalý trávny porast o výmere 2 509 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej siete NN na stavbu: „Záhradkárska 

osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica“, objekt: „SO 01 – Rozšírenie NN siete“ na 

slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby Východoslovenská distribučná, a.s., 

Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej siete NN na slúžiacich  

pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 

bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, 

pri umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby elektrickej siete NN a jej 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskej siete – elektrickej siete NN  a jej ochranného pásma na slúžiacom 

pozemku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 
 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časti pozemkov: 

 

parc. C-KN č. 8324, ostatná plocha o výmere 1 096 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 

5636, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2 155 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 

283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 2611/1, trvalý trávny porast o výmere 2 509 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 

283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej siete NN na stavbu: „Záhradkárska 

osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica“, objekt: „SO 02 – Odberné elektrické 

zariadenie“ na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby Mgr. Marek Hovaňák, 

trvalý pobyt Levočská 1767/2, Kežmarok, dátum narodenia 15.04.1994 a každodobého 

vlastníka stavby s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky – odberného elektrického 

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

pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, 

pri umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby elektrickej prípojky – 

odberného elektrického zariadenia a jej príslušenstva. 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby, a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch.  

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky elektrickej 

prípojky. 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časti pozemkov: 

 

parc. E-KN č. 2611/1, trvalý trávny porast o výmere 2 509 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 

283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 2611/2, trvalý trávny porast o výmere 139 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 

2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky NN na stavbu: „Záhradkárska osada 

Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica, Objekt: SO 02 – Odberné elektrické zariadenie“ na 

slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby Pavla Vienera, dátum narodenia 

19.06.1959 a manželky Janky Vienerovej, dátum narodenia 26.02.1965, obaja trvalý pobyt 

Bardejovská 7, Kežmarok, a každodobého vlastníka stavby s povinnosťou povinného mesta 

Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky – odberného elektrického 

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

pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, 

pri umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby elektrickej prípojky – 

odberného elektrického zariadenia a jej príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby, a to dĺžkou elektrickej NN prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich 

pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky 

elektrickej prípojky. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časti pozemkov: 

 

parc. E-KN č. 2611/1, trvalý trávny porast o výmere 2 509 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva 

č. 2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok,                  

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 2611/2, trvalý trávny porast o výmere 139 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 

2178, k. ú. Ľubica, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok,                      

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky NN na stavbu: „Záhradkárska osada 

Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica, Objekt: SO 02 – Odberné elektrické zariadenie“ na 

slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby Peter Pisoň, trvalý pobyt Kostolné nám. 

10/A, Kežmarok, dátum narodenia 07.04.1974 a každodobého vlastníka stavby 

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky – odberného elektrického 

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

pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, 

pri umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby elektrickej prípojky – 

odberného elektrického zariadenia a jej príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby, a to dĺžkou elektrickej NN prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich 

pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky 

elektrickej prípojky. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemkoch: 

 

parc. C-KN č. 3131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 5052/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 952 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 6733/7, orná pôda o výmere 17 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k. ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 5037/19, ostatná plocha o výmere 2 134 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva                 

č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 6733/1, ostatná plocha o výmere 4 047 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva             

č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 6733/2, ostatná plocha o výmere 301 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva            

č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. E-KN č. 6733/3, ostatná plocha o výmere 2 078 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva             

č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 

00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí SO 02 Splašková kanalizácia a SO 03 Verejný 

vodovod na stavbu „Zastavovacia štúdia rodinných domov Kežmarok, lokalita Suchá hora“  

na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby inžinierskych sietí Podtatranská 

vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 485 250, 

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 



- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí SO 02 Splašková kanalizácia                   

a SO 03 Verejný vodovod na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri  

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby SO 02 Splašková kanalizácia                  

a SO 03 Verejný vodovod a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskych sietí a to dĺžkou SO 02 Splaškovej kanalizácie a SO 03 Verejného vodovodu a 

ich ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie 

vecného bremena je 3,00 eur/m dĺžky SO 02 Splaškovej kanalizácie a 3,00  eur/m dĺžky                

SO 03 Verejného vodovodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemku: 

 

parc. C-KN č. 3218/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 862 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete Objekt SO 02 – Odberné elektrické zariadenie  

na stavbu „Prestavba dvorového krídla meštianskeho domu Kežmarok, Hlavné námestie 

27/66, parc KN-C č. 542“ na slúžiacom pozemku v prospech vlastníka stavby inžinierskej 

siete RONDO spoločnosť s ručením obmedzeným Kežmarok, Slavkovská 812/28, 060 01 



Kežmarok, IČO: 31 671 152 s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete SO 02 - Odberné elektrické 

zariadenie na slúžiacom pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne 

na zriadenie vecného bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok, pri  

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby SO 02 - Odberné elektrické 

zariadenie a jeho príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskej siete a to dĺžkou SO 02 – Odberného elektrického zariadenia a jeho ochranného 

pásma na slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,00 

eur/m dĺžky SO 02 – Odberného elektrického zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemkov: 

 

parc. E-KN č. 1110/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 072 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 

Kežmarok, IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 3128, ostatná plocha o výmere 7 624 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k. 

ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1, 

 



parc. C-KN č. 803/52, ostatná plocha o výmere 39 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k. 

ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 803/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 360 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 803/28, ostatná plocha o výmere 443 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k. 

ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 803/3, ostatná plocha o výmere 3 327 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k. 

ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1,   

 

parc. C-KN č. 803/53, ostatná plocha o výmere 86 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k. 

ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1,   

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete teplovodný rozvod ÚK dve vetvy na stavbu 

„Teplovodný prepoj kotolní K2-K4 a K3-K4 Kežmarok“ na slúžiacich pozemkoch  

v prospech vlastníka stavby inžinierskej siete Spravbytherm s.r.o., Poľná 2/1494, 060 01 

Kežmarok, IČO: 36 690 856, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete teplovodného rozvodu ÚK dve vetvy 

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

zriadenie vecného bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri  

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby teplovodného rozvodu ÚK dve 

vetvy a jej príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskej siete a to dĺžkou teplovodného rozvodu ÚK dve vetvy a ich ochranným pásmom 

na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,00 eur/m 

dĺžky teplovodného rozvodu ÚK. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemkov: 

 

parc. C-KN č. 118, ostatná plocha o výmere 477 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, k.ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1, 

 

parc. C-KN č. 151, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 689 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k.ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky na stavbu: „Odberné 

elektrické zariadenie“ na slúžiacich pozemkoch v prospech vlastníka stavby inžinierskej 

siete Štefan Klein, Garbiarska 1381/2, Kežmarok, dátum narodenia 22.12.1973 a manželka 

Miriam Kleinová, rod. Rusňáková, Garbiarska 1381/2, Kežmarok, dátum narodenia 

6.4.1973, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky  na slúžiacich  pozemkoch, tak, 

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

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, cez slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby elektrickej prípojky a jej 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskej siete a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich 

pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 eur/m dĺžky 

elektrickej prípojky. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezplatné zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemku: 

 

parc. C-KN č. 3296/6, ostatná plocha o výmere 19 812 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 1, 

k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO: 00 326 283, 

podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete SO 01 - NN elektrickej káblovej siete na stavbu 

„Chatová oblasť - Kamenná Baňa“ na slúžiacom pozemku v prospech vlastníka stavby 

inžinierskej siete Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 

36 599 361, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete SO 01 - NN elektrickej káblovej siete  

na slúžiacom pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na 

zriadenie vecného bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok, pri  

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby SO 01 - NN elektrickej káblovej 

siete a jej príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskej siete a to dĺžkou SO 01 - NN elektrickej káblovej siete a jej ochranným pásmom 

na slúžiacom pozemku.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na časti pozemku na dobu neurčitú: 

parc. C-KN č. 3142, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5061 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

podiel 1/1, na umiestnenie a uloženie inžinierských sietí – SO.02 Vodovodnej prípojky, 

SO.03 Kanalizácie splaškovej, SO.06 Odberného elektrického zariadenia na stavbu 

„Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého 

priemyslu v Kežmarku, p. č. 1101, 1102, 1103 k. ú. Kežmarok“ na slúžiacom pozemku:  

v prospech vlastníka stavby Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 

080 01 Prešov, IČO: 37870475 s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie SO.02 Vodovodnej prípojky, SO.03 Kanalizácie 

splaškovej, SO.06 Odberného elektrického zariadenia na slúžiacom pozemku, tak, 

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

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiacom pozemku, cez slúžiaci pozemok, pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavieb SO.02 Vodovodnej prípojky, 

SO.03 Kanalizácie splaškovej, SO.06 Odberného elektrického zariadenia a ich 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou SO.02 Vodovodnej prípojky, SO.03 Kanalizácie splaškovej, SO.06 

Odberného elektrického zariadenia a ich ochranným pásmom na slúžiacom pozemku.  

 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,00 eur/m dĺžky SO.02 Vodovodnej 

prípojky, 3,00 eur/m dĺžky SO.03 Kanalizácie splaškovej, 3,00 eur/m dĺžky SO.06 

Odberného elektrického zariadenia. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 65/2019 zo dňa 25.04.2019 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

 

„odkúpenie časti pozemkov do vlastníctva mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 326 283, k.ú. Strážky a to  pozemky p. č.: 

časť KN-C 1253, druh pozemku ostatná plocha o výmere 14 m
2
,  

KN-C 1254, druh pozemku ostatná plocha o výmere 41 m
2
, 

časť KN-C 1257, druh pozemku ostatná plocha o výmere 930 m
2
, 

zapísané v LV č. 346, k.ú. Strážky, vlastník v 1/1, AGROSTAV, stavebno-obchodné 

družstvo, Nová 74, Poprad-Veľká, IČO: 31 671 225, za cenu 3,00 EUR/m
2
.“ 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„odkúpenie pozemkov v k. ú. Strážky vo výlučnom vlastníctve v 1/1 AGROSTAV, stavebno-

obchodné družstvo Poprad, Nová 74, 058 80 Poprad - Veľká, IČO: 31 671 225, 

 

Parcelné číslo Druh pozemku Výmera 

pozemku 

(m
2
) 

List 

vlastníctva 

č. 

Podiel 

C-KN 1253  ostatná plocha 27 346 1/1 

C-KN 1254/1 ostatná plocha 3 346 1/1 

C-KN 1254/2       zastavaná plocha a nádvorie 38 346 1/1 

C-KN 1257/2  zastavaná plocha a nádvorie  586 346 1/1 

C-KN 1257/4  zastavaná plocha a nádvorie 83 346 1/1 

 

do výlučného vlastníctva v 1/1 Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 

00 326 283, za cenu 3,00 EUR/m
2
.“ 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 
 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 66/2019 zo dňa 25.04.2019 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

 

„odkúpenie časti pozemkov do vlastníctva mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 326 283, k.ú. Kežmarok a to  pozemky p. č.: 

časť KN-C 1264/1, druh pozemku orná pôda o výmere 480 m
2
, 

časť KN-C 1291, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 91 m
2
, 

časť KN-C 1295, druh pozemku orná pôda o výmere 399 m
2
, 

zapísané v LV č. 460, k.ú. Strážky, vlastník v 1/1 Zuzana Havira Bóryová, Suchá hora 

1736/29, Kežmarok, za cenu  1,00 EUR/m
2
.“ 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„odkúpenie pozemkov v k. ú. Strážky vo výlučnom vlastníctve v 1/1 Zuzany Havira 

Bóryovej, Suchá hora 1736/29, 060 01 Kežmarok, dátum narodenia: 26.01.1989,  

  

Parcelné číslo Druh pozemku Výmera 

pozemku 

(m
2
) 

List 

vlastníctva č. 

Podiel 

C-KN 1262/2  zastavaná plocha a nádvorie 47 460 1/1 

C-KN 1262/3  zastavaná plocha a nádvorie 5 460 1/1 

C-KN 1264/4  zastavaná plocha a nádvorie 219 460 1/1 

C-KN 1264/5  zastavaná plocha a nádvorie 220 460 1/1 

C-KN 1291/2  zastavaná plocha a nádvorie 76 460 1/1 

C-KN 1295/2  zastavaná plocha a nádvorie 105 460 1/1 

C-KN 1295/3  zastavaná plocha a nádvorie 157 460 1/1 

 

do výlučného vlastníctva v 1/1 Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok,    

IČO 00 326 283 za cenu 1,00 EUR/m
2
.“ 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 74/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 162/2019 zo dňa 20. 06. 2019 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

 

„bezplatné zriadenie vecného bremena na časti  pozemkov v k. ú. Strážky parc. č.: 

KN-C 1264/1, druh pozemku orná pôda o výmere 480 m
2
, 

KN-C 1291, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 91 m
2
, 

KN-C 1295, druh pozemku orná pôda o výmere 399 m
2
. 

v prospech Zuzany Havira Bóryovej, dátum narodenia: 26.01.1989, trvalý pobyt: Suchá 

hora 29, Kežmarok, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - prípojky kanalizácie, prípojky 

vodovodu a prípojky plynovodu tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na 

zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke, údržbe a opravách stavby inžinierskych sietí – prípojky 

kanalizácie, prípojky vodovodu a prípojky plynovodu a ich príslušenstva.“ 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„bezplatné zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti  pozemkov 

v k. ú. Strážky: 

 

parc. C-KN č. 1262/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m
2
, 

parc. C-KN č. 1262/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m
2
, 

parc. C-KN č. 1264/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 219 m
2
, 

parc. C-KN č. 1264/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 220 m
2
, 

parc. C-KN č. 1291/2,zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m
2
, 

parc. C-KN č. 1295/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m
2
, 

parc. C-KN č. 1295/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 157 m
2



 

 

v prospech Zuzany Havira Bóryovej, dátum narodenia: 26.01.1989, trvalý pobyt Suchá hora 

1736/29, Kežmarok, s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 

Kežmarok, IČO 00 326 283: 

 

- trpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - prípojky kanalizácie, prípojky 

vodovodu a prípojky plynovodu, tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne 

na zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke, údržbe a opravách stavby inžinierskych sietí – prípojky 

kanalizácie, prípojky vodovodu a prípojky plynovodu a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskych sietí a to dĺžkou prípojky kanalizácie, prípojky vodovodu a prípojky 

plynovodu a ich ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 92/2020 zo dňa 01.06.2020 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

  

„nájom pozemku pod stavbou vo vlastníctve mesta Kežmarok stavebného objektu (SO)               

SO 342 Úprava koryta v rámci stavby „Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – 



 

Pradiareň“, ktorý bude vybudovaný na nehnuteľnosti – pozemku vo vlastníctve Slovenskej  

republiky,  ktorej správcom je SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., 

Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO: 36 022 047  v katastrálnom 

území Strážky, vedenej v liste vlastníctva č. 363, parc. č. KN-C 1251, druh pozemku vodná 

plocha o výmere 594 m
2
, (predpokladaný záber 24 m

2
) do nájmu Mesta Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283. 

 

Ročné nájomné za nájom pozemku bude vo výške 6,00 EUR/m
2
, t. j. za celkovú výmeru          

24 m
2
 je ročné nájomné vo výške 144,00 EUR.“  

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„nájom pozemkov na dobu určitú do 31.12.2030 pod stavbou vo vlastníctve mesta Kežmarok 

stavebného objektu (SO) SO 345 Úprava koryta v rámci stavby „Dobudovanie 

priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň“, ktorý je vybudovaný na pozemkoch parc.      

C-KN č. 1255/1, vodná plocha o výmere 48 m
2
 a parc. C-KN č. 1251, vodná plocha, o výmere 

15 m
2
, vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v 1/1, ktorých správcom je 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,      

969 55 Banská Štiavnica, Názov a adresa organizačnej zložky podniku, ktorej sa právny 

úkon týka a súčasne adresa na doručovanie písomností: SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 

041 59 Košice, IČO: 36 022 047, v katastrálnom území Strážky, evidovaných na liste 

vlastníctva č. 363, v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok,              

IČO 00 326 283 ako nájomcu. 

 

Nájom pozemkov v rámci stavebného objektu SO 345 Úprava koryta pre stavbu 

„Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň“ je určený geometrickým 

plánom na spresnenie záberu predmetu nájmu č. 27/2021, ktorý vyhotovil Ing. Ján Maniak 

– GEODET, Medňanského 50, Spišská Belá – Strážky, prevádzka Baštová 6, Kežmarok, 

dňa 12.3.2021 a úradne overený Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa 

07.04.2021 pod č. G1 258/21. 

 

Ročné nájomné za nájom pozemkov bude vo výške 6,00 EUR/m
2
, t. j. za celkovú výmeru              

63 m
2
 je ročné nájomné vo výške 378,00 EUR.“  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 



 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 201/2019 zo dňa 12.09.2019 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

  

„zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavebného objektu SO 106.1 Pripojovacia 

komunikácia na pozemku parc. č. 

 

KN-C 1258, druh pozemku ostatné plochy o výmere 141 m
2
, (predpokladaný záber                   

25,51 m
2
), k.ú. Strážky 

 

KN-C 1261, druh pozemku ostatné plochy o výmere 87 m
2 

(predpokladaný záber 14,10 m
2
), 

k.ú. Strážky 

KN-C 1267, druh pozemku ostatné plochy o výmere 5 206 m
2
, (predpokladaný záber                 

5,45 m
2
), k.ú. Strážky 

 

zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavebného objektu SO 106.3 Pripojovacia 

komunikácia na pozemku parc. č. 

 

KN-C 6827/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 686 m
2
,
 

(predpokladaný záber 5,69 m
2
), k.ú. Kežmarok

 

 

KN-C 6887/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 005 m
2
, 

(predpokladaný záber 17,20 m
2
), k.ú. Kežmarok 

 

na umiestnenie stavebného objektu 106.1 Pripojovacia komunikácia a  stavebného objektu 

106.3  

 

Pripojovacia komunikácia v prospech vlastníka stavby mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 

060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283, povinnosťou povinného Železnice Slovenskej republiky, 

Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501: 

 

- trpieť umiestnenie stavebného objektu 106.1 Pripojovacia komunikácia a stavebného  

objektu 106.3 Pripojovacia komunikácia,  

 



 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky a cez slúžiace pozemky pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavby Stavebný objekt 106.1 

Pripojovacia komunikácia a Stavebný objekt 106.3 Pripojovacia komunikácia a ich 

príslušenstva. 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude vo výške 1380 eur bez DPH.“ 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú v prospech vlastníka stavby 

(SO 106.1 umiestnenie pripojovacej komunikácie) Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1,                    

060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283  na časti pozemkov: 

 

parc. C-KN č. 1214, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 835 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 393, k. ú. Strážky, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501, 

 

parc. C-KN č. 1258/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 393, k. ú. Strážky, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501, 

 

parc. C-KN č. 1259, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 127 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 393, k. ú. Strážky, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel  

 

1/1, správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava,                          

IČO: 31 364 501, 

 

parc. C-KN č. 1260, ostatná plocha o výmere 80 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 393, k. 

ú. Strážky, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 1/1, správca Železnice 

Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501, 

 

parc. C-KN č. 1261/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 86 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 393, k. ú. Strážky, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501, 

 

parc. C-KN č. 1267/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 393, k. ú. Strážky, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 1/1, 

správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501, 

 

 

parc. C-KN č. 1266, ostatná plocha o výmere 2 274 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 393, 

k. ú. Strážky, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 1/1, správca Železnice 

Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501. 

 

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 22/2021, vyhotovenom                    



 

Ing. Jánom Maniakom – GEODETOM, Medňanského 50, Sp. Belá – Strážky, prevádzka 

Baštová 6, Kežmarok, dňa 8.3.2021 a úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 

katastrálnym odborom dňa 17.03.2021 pod č. G1 207/21.“ 

 

Zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú v prospech vlastníka stavby 

(SO 106.3 umiestnenie pripojovacej komunikácie a chodníka) Mesta Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283  na časti pozemkoch: 

 

parc. C-KN č. 6827/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 686 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1538, k. ú. Kežmarok, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 

1/1, správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava,                        

IČO: 31 364 501, 

 

parc. C-KN č. 6887/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 005 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1538, k. ú. Kežmarok, vlastník Slovenská republika, spoluvlastnícky podiel 

1/1, správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 831 06 Bratislava,                       

IČO: 31 364 501, 

 

Rozsah vecného bremena je určený geometrickým plánom č. 21/2021, vyhotovenom                   

Ing. Jánom Maniakom – GEODETOM, Medňanského 50, Sp. Belá – Strážky, prevádzka 

Baštová 6, Kežmarok, dňa 8.3.2021 a úradne overený Okresným úradom Kežmarok, 

katastrálnym odborom dňa 18.03.2021 pod č. G1 206/21. 

Na umiestnenie stavebných objektov 106.1 Pripojovacia komunikácia a SO 106.3 

Pripojovacia komunikácia a chodník v prospech vlastníka SO 106.1 a SO 106.1 Mesta 

Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283, povinnosťou povinného 

Slovenská republika, správca Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8,                        

831 06 Bratislava, IČO: 31 364 501: 

 

- strpieť právo umiestnenie pripojovacej komunikácie (SO 106.1) a pripojovacej 

komunikácie a chodníka (SO 106.3) na Zaťažených pozemkoch,  

 

- strpieť užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a za 

tým účelom vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými 

prostriedkami, strojmi a mechanizmami Oprávneného, prípadne ním poverených 

osôb.   

-  

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude vo výške 20,00 EUR/m
2
 bez DPH, 

t. j. za celkovú výmeru 164 m
2
 je jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena                   

vo výške 3 280 EUR bez DPH.“ 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 77/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 203/2019 zo dňa 12.09.2019 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

  

„zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavebného objektu SO 107 Mostné objekty 

realizovaného v rámci stavby Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň, 

podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval DESIGN ENGINEERING, a.s., Palisády 

33, Bratislava,  na pozemku parc. č. KN-C 1255, druh pozemku  vodná plocha o výmere 154 

m
2
, (predpokladaný záber 81,49 m

2
), katastrálne územie Strážky  v prospech vlastníka 

stavby mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, 

IČO:00 326 283, povinnosťou povinného SR – SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY 

PODNIK, š. p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047: 

  

- strpieť umiestnenie stavebného obejktu 107 Mostné objekty vrátane jeho  príslušenstva na 

zaťažených nehnuteľnostiach, v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom  

 

- strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd  vozidlami, 

mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťažené nehnuteľnosti, v súvislosti 

s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp.  inými stavebnými úpravami, 

terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly 

oprávnenej stavby a jej pásma ochrany, 

 

- strpieť umiestnenie orientačných označení na zaťaženej nehnuteľnosti 

      

Jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena bude stanovená podľa znaleckého 

posudku. K jednorazovej náhrade bude pripočítaná sadzba DPH.“ 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú v prospech vlastníka stavby Mesta 

Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283, na pozemku parc. C-KN 

č. 1255/2, vodná plocha o výmere 73 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 363, k. ú. Strážky, 

vo výlučnom vlastníctve v 1/1 Slovenskej republiky, správca SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica, IČO: 36 022 047, (Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice)                         



 

na umiestnenie stavebného objektu SO 107 Mostné objekty realizovaného v rámci stavby 

„Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok – Pradiareň“ na slúžiacom pozemku s 

povinnosťou povinného z vecného bremena Slovenská republika, správca SLOVENSKÝ 

VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská 

Štiavnica, IČO: 36 022 047, (Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, IČO: 

36 022 047):  

  

- strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, 

opravy a užívanie oprávnenej stavby, 

 

- strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, 

mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti 

s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, 

terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly 

oprávnenej stavby, 

 

- strpieť umiestnenie orientačných označení na zaťaženej nehnuteľnosti 

      

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená vo výške 240,00 EUR 

vrátane DPH.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2021 

 

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 predĺženie nájmu rodinného domu na Slavkovskej 712/47  

 



 

v Kežmarku, pre Rastislava Briju s manželkou Boženou, trvale bytom Slavkovská 712/47, 

Kežmarok,  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o rodinu s piatimi nezaopatrenými deťmi, ktorá dlhodobo bývala 

v podnájme, čo je finančne veľmi náročné a vlastné bývanie si pre nedostatok financií 

nemôžu dovoliť. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

predĺženie nájmu rodinného domu na Slavkovskej 712/47, Kežmarok, Rastislavovi Brijovi 

s manželkou Boženou, trvale bytom Slavkovská 712/47, Kežmarok, na dobu jedného roka,  

za nájomné vo výške 73 eur/mesiac. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

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

č. 3142, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m
2
,
 
k. ú. Kežmarok, pre spoločnosť FETO 

s.r.o., Továrenská 598/3, 059 01 Spišská Belá, IČO: 47 206 004 je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Na časti predmetného pozemku pod drevenými predajnými stánkami sú 

uzavreté platné nájomné zmluvy, a to Nájomná zmluva o dočasnom užívaní verejného 

priestranstva č. 436/2012/OM a Nájomná zmluva o dočasnom užívaní verejného 

priestranstva č. 121/2013/OM, na dobu neurčitú. Spoločnosť FETO s.r.o. požiadala o nájom 

časti predmetných pozemkov z dôvodu, že sa stala novým majiteľom dvoch drevených 

predajných stánkov na Hviezdoslavovej ulici. Nájomca požiadal o ukončenie nájomnej 

zmluvy dohodou k 31.07.2021. Spoločnosť FETO s.r.o. má záujem pokračovať 

v prevádzkovaní drevených predajných stánkov, a to jeden so sortimentom rýchle 



 

občerstvenie, bez predaja alkoholických nápojov a druhý so sortimentom tovaru – potraviny 

a mäsové výrobky, bez predaja alkoholických nápojov.  

 

s ch v a ľ u j e 

 

prenájom časti pozemku parc. C-KN č. 3142, zastavané plochy a nádvoria o výmere  32 m
2
, 

evidovaný na LV č. 1, k. ú.  Kežmarok pre spoločnosť FETO s.r.o., Továrenská 598/3,                   

059 01 Spišská Belá, IČO: 45 425 418, na dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace. 

 

Výška ročného nájomného je stanovená podľa znaleckého posudku č. 36/2021 zo dňa 

01.04.2021, vyhotoveného Ing. Jánom Trebuňom, Spišské Hanušovce č. 1.  

Celková cena za nájom pozemkov o výmere 32 m
2
 je 282,00 Eur/rok.       

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s ch 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 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 

vo výške 0,- Eur na dobu troch rokov. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2021 

  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

pána/pani Eleonóru Levická 

 

pána/pani Matúša Poláka,  

 

poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, za členov komisie na otváranie 

a vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na odpredaj bytu na ul. 

Lanškrounská 21, Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových  priestorov, a to miestnosti  

č. 1.43, 1.44, 1.45, 1.34 o celkovej výmere 41,64 m
2
 na 1. nadzemnom podlaží v objekte 

Polikliniky, Hviezdoslavova č. 253/27, 060 01 Kežmarok. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti pozemkov na par. č. KN-C 1571 na 

starom cintoríne o výmere 2 x 1 m
2
 a parc. č. KN-C 3342/2 na novom cintoríne o výmere 1 

m
2
, zapísaných na LV č. 1 v k.ú. Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časti pozemku: 

 

parc. C-KN č. 754/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 172 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete dažďovej kanalizácie  na slúžiacom pozemku 

v prospech vlastníkov stavby inžinierskej siete a to vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu na ul. Gen. Štefánika 23, 25 v Kežmarku: 



 

1) Daniel Mizdoš, r. Mizdoš, nar. 21.07.1972, r. č. 720721/9052, trvale bytom Gen. Štefánika 

913/23, Kežmarok, vchod č. 23, prízemie, byt č. 1, vlastník bytu v celosti, podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere             

313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6491/85581 

 

2) Alena Takáčová, r. Surmová, nar. 22.12.1970, r. č. 706222/9460, trvale bytom Gen. 

Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, prízemie, byt č. 2, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6440/85581  

 

3) Monika Pjechová, r. Pjechová,  nar. 28.04.1991, r. č. 915428/9397, trvale bytom Gen. 

Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 1. p., byt č. 3, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6467/85581    

 

 

4) Otília Vdovjaková, r. Bolješiková, nar. 15.03.1960, r. č. 605315/7242, trvale bytom Gen. 

Štefánika 913/23, Kežmarok,  vchod č. 23, 1. p., byt č. 4, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6502/85581  

 

5) Lucia Lendacká, r. Kleinová, nar. 15.12.1978, r. č. 786215/9041, trvale bytom Gen. 

Štefánika 913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 2. p., byt č. 5, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6633/85581    

 

6) Mária Vašová, r. Scholtzová, nar. 8.9.1966, r. č. 665908/6313, trvale bytom Gen. Štefánika 

913/23, Kežmarok, vchod č. 23, 2. p., byt č. 6, vlastník bytu v celosti, podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, 

na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 7571/85581   

 

7) Tibor Hauzner Ing., r. Hauzner, nar. 9.10.1954, r. č. 541009/2094, trvale bytom 

Ľubovnianska 6, Bratislava, vlastník bytu č. 7 v celosti, prízemie, Gen. Štefánika 913/25, 

Kežmarok, vchod č. 25, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 

postavený vo veľkosti 6439/85581  

 



 

8) Michal Zemčák, r. Zemčák, nar. 2.1.1957, r. č. 570102/7112 a Mária Zemčáková,                     

r. Cerulová, nar. 24.11.1954, r. č. 546124/0312, obaja trvale bytom: Gen. Štefánika 913/25,  

Kežmarok, vchod č. 25, prízemie, byt č. 8, vlastníci bytu v celosti, podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere                  

313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti vo veľkosti 

7402/85581 

 

9) Viera Imrichová, r. Andrášová, nar. 30.3.1957, r. č. 575330/7285, trvale bytom Petržalská 

1639/10, Kežmarok, vlastník bytu č. 9 v celosti (podiel 1/3+2/3), 1. p., Gen. Štefánika 913/25, 

Kežmarok, vchod č. 25, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 

postavený vo veľkosti 6649/85581 

 

10) Ružena Wildnerová, r. Briksiová, Ing., nar. 13.1.1965, r. č. 655113/6427, trvale bytom 

Stráne pod Tatrami č. 21, vlastník bytu č. 10 v celosti, 1. p., Gen. Štefánika 913/25, 

Kežmarok, vchod č. 25, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 

postavený vo veľkosti 6516/85581   

 

11) Jozef Borovský, r. Borovský, nar. 20.9.1973, r. č. 730920/9061, trvale bytom Gen. 

Štefánika 913/25,  Kežmarok, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11, vlastník bytu v podiele 1/2, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6392/85581  

 

12) Lucia Krištofčíková, r. Krištofčíková, nar. 26.7.1985, r. č. 855726/9655, trvale bytom  

Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11, vlastník bytu v podiele 1/2, 

podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 6392/85581  

 

13) Jaroslav Renner, r. Renner, nar. 12.1.1954, r. č. 540112/2287, trvale bytom Južná 1531/1, 

Kežmarok, vlastník bytu č. 12 v celosti, 2. p., Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, vchod č. 25, 

podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu,               na 

príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 758, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 913 postavený               

vo veľkosti 7589/85581     

  

14) Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:00326283, výlučný vlastník v 1/1, 

v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, nebytových priestorov               

v bytovom dome Gen. Štefánika 913/23-25, Kežmarok,   



 

vchod č. 23, prízemie, číslo nebytového priestoru 1, podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, na ktorom je 

bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1497/85581, 

    

vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2, podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, na ktorom je 

bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1463/85581, 

 

vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3, podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

registra C-KN parc. č. 758, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m
2
, na ktorom je 

bytový dom súpisné č. 913 postavený vo veľkosti 1530/85581. 

 

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete dažďovej kanalizácie na slúžiacom 

pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 

bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok, pri  

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby dažďovej kanalizácie a jej 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskej siete a to dĺžkou dažďovej kanalizácie a jej ochranným pásmom na slúžiacom 

pozemku.  

 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky pre 

vlastníkov bytov bytového domu na ul. Gen. Štefánika 913/23, 25 v Kežmarku  a bezplatné 

zriadenie vecného bremena pre mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok                    

IČO: 00326283 ako výlučného vlastníka nebytových priestorov v bytovom dome Gen. 

Štefánika 913/23, 25, Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 



 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s ú h l a s í 

 

podľa § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s rozšírením vykonávania 

podnikateľskej činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok, IČO: 42234891,              

so sídlom Poľná 1493/1, 060 01 Kežmarok, príspevková organizácia Mesta Kežmarok, o túto 

činnosť:  

- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu 

a 

 

s ch v a ľ u j e 

 

rozšírenie podnikateľskej činnosti Verejnoprospešných služieb Mesta Kežmarok,                       

IČO: 42234891, so sídlom Poľná 1493/1, 060 01 Kežmarok, príspevková organizácia Mesta 

Kežmarok, o nasledovnú činnosť: 

- Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu 

konzumáciu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 27. 05. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časti pozemku: 

 

parc. C-KN č. 754/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 172 m
2
, evidovaný na liste 

vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, 

IČO: 00 326 283, podiel 1/1, 

 

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete dažďovej kanalizácie  na slúžiacom pozemku 

v prospech vlastníkov stavby inžinierskej siete a to vlastníkov bytov a nebytových priestorov 

bytového domu na ul. Gen. Štefánika 27, 29, 31 v Kežmarku: 

 

1) Eva Czurejová, r. Klemparová, nar. 06.03.1961, r. č. 615306/6986, trvale bytom Gen. 

Štefánika 930/27, Kežmarok, vchod č. 27, prízemie, byt č. 1, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

5121/124427 

 

2) Milan Hurdich, r. Hurdich, nar. 04.09.1958, r. č. 580904/6562 a Jarmila Pašková, r. 

Jakšová, DFT, nar. 02.08.1952, r. č. 525802/239, obaja trvale bytom Gen. Štefánika 930/27, 

Kežmarok, vchod č. 27, 1. p., byt č. 2, vlastník bytu v celosti, podiel priestoru na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na 

ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 8174/124427 

 

3) Richard Novák, r. Novák, nar. 19.05.1978, r. č. 780519/9066, trvale bytom Vyšné Hágy 15, 

Vysoké Tatry a Paula Novák, r. Frisiková, nar. 16.08.1978, r. č. 785816/9066, trvale bytom 

Oravská 3126/35, Poprad-Veľká, vlastníci bytu v celosti BSM vchod č. 27, 1. p., byt č. 3, 

Gen. Štefánika 930/27, Kežmarok, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN 

parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom 

súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 6458/124427 

 

4) Ján Cvaniga, r. Cvaniga, nar. 16.12.1982, r. č. 821216/9042, trvale bytom Gen. Štefánika 

930/27, Kežmarok, vchod č. 27, 2. p., byt č. 4, vlastník bytu v celosti, podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky 



 

podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, 

na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 7983/124427 

 

5) Ján Vojtička, r. Vojtička, nar. 20.05.1983, r. č. 830520/9077, trvale bytom Gen. Štefánika 

930/27, Kežmarok, vchod č. 27, 2. p., byt č. 5, vlastník bytu v celosti, podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, 

na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 6572/124427 

 

6) Ladislav Kredatus, r. Kredatus, nar. 20.11.1962, r. č. 621120/6980, trvale bytom Gen. 

Štefánika 930/29, Kežmarok, vchod č. 29, prízemie, byt č. 6, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

5168/124427 

 

7) Albína Haninová, r. Tomašová, nar. 29.02.1940, r. č. 405229/107, trvale bytom Gen. 

Štefánika 930/29, Kežmarok, vchod č. 29, 1. p., byt č. 7, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

6497/124427 

 

8) Helena Kuricová, r. Dikantová, nar. 10.11.1932, r. č. 326110/759, trvale bytom Gen. 

Štefánika 930/29, Kežmarok, vchod č. 29, 1. p., byt č. 8, vlastník bytu v celosti (podiel 

1/2+1/2), podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na 

príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo 

veľkosti 8017/124427 

 

9) Iveta Puškášová, r. Puškášová, nar. 14.02.1978, r. č. 785214/9514, trvale bytom Gen. 

Štefánika 930/29, Kežmarok, vchod č. 29, 2. p., byt č. 9, vlastník bytu v celosti, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

6523/124427 

 

10) Ing. Slavka Gemzová, r. Vilimová, nar. 10.06.1979, r. č. 795610/9073, trvale bytom 

Mlynská 938/23, Poprad, vlastník bytu v celosti vchod č. 29, 2. p., byt č. 10, Gen. Štefánika 

930/29, Kežmarok, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 

postavený vo veľkosti 7957/124427 

 



 

 

11) Wondimu Viktória, r. Wondimu, nar. 04.04.1983, r. č. 835404/8780, trvale bytom 

Račianska 1508/23, Bratislava – Nové Mesto, vlastník bytu v celosti vchod č. 31, prízemie, 

byt č. 11, Gen. Štefánika 930/31, Kežmarok, podiel priestoru na spoločných častiach 

a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku 

registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je 

bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 6584/124427 

 

12) MVDr. Ivana Mikolajová, r. Mikolajová, nar. 23.12.1990, r. č. 906223/9241, trvale 

bytom Remetské Hámre č. 57, Remetské Hámre, vlastník bytu v celosti vchod č. 31, 

prízemie, byt č. 12, Gen. Štefánika 930/31, Kežmarok, podiel priestoru na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel 

k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na 

ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 6412/124427 

 

13) Martina Olekšáková, r. Olekšáková, nar. 13.07.1988, r. č. 885713/9357, trvale bytom 

Petržalská 1632/5, Kežmarok, vlastník bytu v celosti vchod č. 31, 1. p., byt č. 13, Gen. 

Štefánika 930/31, Kežmarok, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN 

parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom 

súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 6627/124427 

 

14) Ing. Zuzana Dudová, r. Slodičáková, nar. 04.07.1977, r. č. 775704/9058, trvale bytom 

Hitschova 5024/6, Poprad – Spišská Sobota, vlastník bytu v celosti vchod č. 31, 1. p., byt č. 

14, Gen. Štefánika 930/31, Kežmarok, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných 

zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN 

parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom 

súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 6320/124427 

 

15) Robert Kumurek, r. Kumurek, nar. 19.08.1972, r. č. 720819/9053, trvale bytom Gen. 

Štefánika 930/31, Kežmarok, vchod č. 31, 2. p., byt č. 15, vlastník bytu v podiele 1/2, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

6607/124427  

 

16) Iveta Migačová, r. Garbarčíková, nar. 13.03.1971, r. č. 715313/9521, trvale bytom  Gen. 

Štefánika 30/31, Kežmarok, vchod č. 31, 2. p., byt č. 15, vlastník bytu v podiele 1/2, podiel 

priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

6607/124427 

 

 



 

17) Ján Madeja, r. Madeja, nar. 27.04.1972 , r. č. 720427/9071 a Mgr. Zuzana Madejová, r. 

Hužiková, nar. 12.06.1978, r. č. 785612/9061, obaja trvale bytom J. Chalúpku 1266/18, 

Kežmarok, vlastníci bytu v celosti BSM vchod č. 31, 2. p., byt č. 16, podiel priestoru na 

spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, 

na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 6410/124427 

 

18) Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:00326283, výlučný vlastník v 1/1, 

v zastúpení primátorom mesta PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, nebytových priestorov v 

bytovom dome Gen. Štefánika 930/27, 29, 31, Kežmarok,   

   

vchod č. 27, prízemie, číslo nebytového priestoru 1, druh nebytového priestoru 1 (zariadenie 

obchodu), podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na 

príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo 

veľkosti 5979/124427, 

 

vchod č. 27, prízemie, číslo nebytového priestoru 1, druh nebytového priestoru 2 (garáž), 

podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

1110/124427, 

 

vchod č. 29, prízemie, číslo nebytového priestoru 2, druh nebytového priestoru 1 (zariadenie 

obchodu), podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na 

príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo 

veľkosti 3071/124427, 

 

vchod č. 29, prízemie, číslo nebytového priestoru 3, druh nebytového priestoru 1 (zariadenie 

obchodu), podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na 

príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo 

veľkosti 5574/124427, 

 

vchod č. 31, prízemie, číslo nebytového priestoru 2, druh nebytového priestoru 2 (garáž), 

podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve 

a spoluvlastnícky podiel k pozemku registra C-KN parc. č. 759, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 515 m
2
, na ktorom je bytový dom súpisné č. 930 postavený vo veľkosti 

1263/124427, 

 

 

 

 



 

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete dažďovej kanalizácie na slúžiacom 

pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 

bremena,   

 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok, pri  

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby dažďovej kanalizácie a jej 

príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskej siete a to dĺžkou dažďovej kanalizácie a jej ochranným pásmom na slúžiacom 

pozemku.  

 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena  je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky pre 

vlastníkov bytov bytového domu na ul. Gen. Štefánika 913/27, 29, 31 v Kežmarku  

a bezplatné zriadenie vecného bremena pre mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok 

IČO: 00326283 ako výlučného vlastníka nebytových priestorov v bytovom dome Gen. 

Štefánika 913/27, 29, 31, Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA                                       

                 primátor mesta 

 


