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Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti – časti pozemku na parc. č. KN-C 2205/1, 

zapísaného na LV č. 1 v k. ú. Kežmarok 
 

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov Mesto Kežmarok zverejňuje zámer prenajať časť 

pozemku na parc. č. KN-C 2205/1 o výmere 601 m2  v k. ú. Kežmarok, zapísaného na LV  

č. 1, ktorý sa nachádza na ulici Poľná. Ide o časť pozemku na ktorom sa nachádza oplotené 

tenisové ihrisko o výmere 583 m2, ktoré by užívali za účelom športových aktivít pre detí, 

mládež ale aj pre širokú verejnosť mesta Kežmarok a jeho okolia, a časť pozemku o výmere 18 

m2, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti oploteného ihriska za garážami, na ktorom by chceli 

umiestniť plechovú búdu, ktorá by slúžila ako sklad na športové pomôcky, pre Šport je cesta – 

hokejbal, oz, Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom časti pozemku na parc. č. KN-C 2205/1 o výmere 601 m2, 

zapísaného na  LV č. 1 v k. ú.  Kežmarok, ktorý sa nachádza na ulici Poľná. Pozemok, na ktorom 

sa nachádza oplotené tenisové ihrisko o výmere 583 m2, by užívali za účelom športových aktivít 

pre detí, mládež ale aj pre širokú verejnosť mesta Kežmarok a jeho okolia, a časť pozemku 

o výmere 18 m2, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti oploteného ihriska za garážami, na 

ktorom by chceli umiestniť plechovú búdu, ktorá by slúžila ako sklad na športové pomôcky, 

pre Šport je cesta – hokejbal, oz, Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok. Šport je cesta – 

hokejbal, oz, je občianske združenie pôsobiace v meste Kežmarok. Predmetné tenisové ihrisko 

je dlhšiu dobu nevyužívané. Nájomca, by ho rád v rámci možnosti zveľadil a pravidelne 

udržiaval v stave spôsobilom na športové aktivity. Prostredníctvom tenisového ihriska, by rád 

prispel k propagácií tenisu, ako aj ďalších športových aktivít, taktiež by vytváral amatérske 

tenisové turnaje, každoročne organizoval tenisové turnaje pre mládež a seniorov, prípadne 

podľa záujmu verejnosti založil tenisový klub v meste Kežmarok, keďže ten momentálne 

v meste chýba. Ihrisko nájomca žiada za účelom vytvorenia pravidelnej športovej činnosti, 

ktorá by podporovala pohyb, zdravie a zdravý životný štýl obyvateľov mesta Kežmarok a jeho 

okolia.  

 

O prenájme pozemku bude Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku rokovať na svojom zasadnutí 

dňa  27.09.2021. 
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