
 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2021 

 

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. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok Názov projektu: Rekonštrukcia objektu Hradné námestie 3 – Environmentálne 

centrum 

4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 

5. Návrh na dotácie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na 

rok 2021 podľa VZN č. 3/2016 

6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

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

       v Záhradkárskej osade Kamenná baňa, k. ú. Ľubica - Miroslav Valaštiak a manželka  

       Marta Valaštiaková, Kežmarok 

6.2. Návrh na zriadenie vecného bremena - umiestnenie vodovodnej prípojky k stavbe:  

     „Čerpacia stanica pohonných látok OMV Huncovce“ , k. ú. Kežmarok –  

     SLOVKRED, s. r. o.,  Poprad 

6.3. Návrh na predĺženie doby, počas ktorej nebude spoločnosť Lesy mesta Kežmarok,  

      s. r. o. platiť nájomné za nájom  lesného majetku v k. ú. Tatranská Lomnica,  

      Mlynčeky, Stráne pod Tatrami a Kežmarok 

6.4. Návrh na prenájom objektu na ulici Starý trh 518/47, Kežmarok - Spravbytherm              

s. r. o., Kežmarok 

6.5. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 172/2020  zo dňa 15.10.2020 – ERATEAM 

s. r. o., Kežmarok 

6.6. Návrh na schválenie spôsobu prevodu vlastníctva pozemku a podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu garáže, k. ú. Kežmarok 

6.7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového 

priestoru v objekte Hlavné námestie 118/3, Kežmarok 

6.8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 29/2021 zo dňa 25.02.2021 – MUDr. Anton Usachov 

6.9. Návrh na nájom bytu č. 19, Weilburská 2396/3 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

p. poslankyňu Eleonóru Levickú 

p. poslanca Vojtecha Wagnera 

   

  v o l í  do volebnej komisie: 

p. poslankyňu Janku Gantnerová za predsedu komisie   

p. poslanca Jozefa Matiu za člena komisie  

p. poslanca  Jozefa Juhásza člena komisie  

  

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

-  primátorom určených  overovateľov zápisnice: 

p. poslankyňu Martu Sabolovú  

p. poslankyňu Eleonóru Baráthovú  

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia objektu Hradné 

námestie 3 – Environmentálne centrum“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie 

ŽoNFP na podporu budovania environmentálnych centier za účelom realizácie 



 

 

informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy - kód Výzvy: OPKZP-PO2-SC211-

2021-67 

 

b/ zabezpečenie plánovaných finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu            

vo výške 46 315,00 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu  

 

c/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 03/2021     

podľa predloženého návrhu, 

b) zvýšenie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 

            – kapitálové výdavky vo výške 55 000 €, 

c) zníženie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko 

            – bežné výdavky vo výške 163 000 €, 

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

    Kežmarok v roku 2021 vo výške 86 300 € na finančné krytie aktivity: 

     - Príprava a spracovanie projektov, 

     - Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest. 

e) zvýšenie objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok v roku  

    2021 vo výške 15 000 € na finančné krytie aktivity: 

    - Stavebné úpravy súvisiace s inštaláciou sochy Imricha Thökölyho, 

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

    Kežmarok v roku 2021 vo výške 71 300 € na finančné krytie aktivity: 

     - „Rekonštrukcia objektu Hradné námestie 3 – Enviromentálne centrum“, 

     - „Rozšírenie areálu festivalu Európske ľudové remesto o historické trhovisko“, 

     - „Rekonštrukcia a modernizácia športoviska v MŠ Cintorínska Kežmarok“ – 

       Materská škola – Cintorínska 3, Kežmarok, 



 

 

     - „Stála expozícia geologických exponátov – úpravy exteriéru a expozičná         

       infraštruktúra“ – Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok. 

g) doplnenie textovej časti programového rozpočtu v programe 13 Sociálne služby: 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

dotácie pre ostatné športové kluby z rozpočtu mesta na rok 2021 

 

1. Slovenský skauting, 3. zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok ,  

Ľubická cesta 1070/9, 060 01 Kežmarok, IČO: 36162540            1000,00 € 

 

2. Základná organizácia, Kynológia Kežmarok,  

Poľná 1775/75, 060 01 Kežmarok, IČO: 37783068     450,00 € 

 

3. Šport je cesta - hokejbal, oz,  

Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975    900,00 € 

 

4. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Kežmarok,  

Hlavné námestie 18/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 001782090703     500,00 € 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2021 

 

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. 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 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 v prospech vlastníka stavby Miroslava 

Valaštiaka, dátum narodenia 25.06.1952 a manželky Marty Valaštiakovej, dátum narodenia 

16.11.1954, obaja trvalý pobyt Nižná brána č. 3, Kežmarok 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  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2021 

 

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. E-KN č. 5219/2, trvalý trávny porast o výmere 408 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 SO 08 Prípojky vody a SO 09 Areálového vodovodu na stavbu: 

„Čerpacia stanica pohonných látok OMV Huncovce“ na slúžiacom pozemku v prospech 

vlastníka stavby SLOVKRED, s.r.o., Kukučínova 983/15, 058 01 Poprad, IČO: 36 462 977 

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí – SO 08 Prípojka vody a SO 09 

Areálový vodovod 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 08 Prípojka vody a SO 09 

Areálový vodovod a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

inžinierskych sietí, a to dĺžkou SO 08 Prípojky vody a SO 09 Areálového vodovodu a ich 

ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného 

bremena je 3,00 eur/m dĺžky SO 08 Prípojky vody a 3,00  eur/m dĺžky SO 09 Areálového 

vodovodu. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu garáže na parc. č. 

KN-C 4244/10, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m
2
 v k.ú. 

Kežmarok, zapísaný na LV č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 95/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru, a to miestnosti č. 

18, 19, 20 o celkovej výmere 93,4 m
2 

na 1. nadzemnom podlaží v objekte Hlavné námestie 

118/3, 060 01 Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 96/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

zrušuje uznesenie č.  29/2021 zo dňa 25.02.2021 

 

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 31. 11. 2022. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 07. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 97/2021 

 

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. Kristíne Čopiakovej, trvale bytom Vyšné Hágy 19, 059 84 Vysoké Tatry, je 

prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Stabilizácia 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. Kristíne 

Čopiakovej, trvale bytom Vyšné Hágy 19, 059 84 Vysoké Tatry, na dobu určitú, do 

30.11.2022. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

    primátor mesta 


