Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 42/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s c h v a ľ u j e program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto:
Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej
komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie
2. polroka 2020
5. Správa z vykonanej kontroly
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2019
7. Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2019
8. Návrh na odpis pohľadávok
9. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého prekleňovacieho úveru na projekty
– „rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok“
a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“
10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie prekleňovacieho úveru
11. Návrh na schválenie prekleňovacieho úveru na projektu – „Dostavba a rekonštrukcia
Zimného štadióna v Kežmarku“, Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky
Zvonica na ul. Kostolné námestie 16 v Kežmarku s. č. ÚZPF 2606/4“, „Výstavba verejnej
prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“, „Rozvoj terénnych komunitných
a sociálnych služieb“, a „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie investičného úveru
13. Návrh na schválenie investičného úveru
14. Návrh na rozdelenie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok
na rok 2020 podľa VZN č. 3/2016
15. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Kežmarok
16. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2019
17. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Kežmarok na roky
2014 – 2020 za obdobie roka 2019
18. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020,ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre
pohrebiská v meste Kežmarok
19. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019
o poskytovaní sociálnych služieb
20. Návrh VZN mesta Kežmarok č .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok
č. 11/2019 o miestnych dani
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21. Návrh

VZN mesta Kežmarok č .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok
č. 11/2019 o miestnych dani – poslanecký návrh
22. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – poslanecký
návrh
23. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok
č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie
motorových vozidiel v znení VZN č. 4/2019 a VZN č. 8/2019 – poslanecký návrh
24. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok č.
11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských
zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN mesta Kežmarok č.
5/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 14/2019.
25. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok
č. 6/2017, ktorým sa určuje výšky príspevku na činnosť materských škôl, základných
umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení
VZN č. 7/2019.
26. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020
27. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rád škôl
28. Zmeny a doplnky č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok
29. Návrh na zrušenie Komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv
30. 1. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, Názov projektu: Moderné technológie
2. Návrh na schválenie Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej
energetiky Lokálnej nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok
31. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
 Návrh na zriadenie vecného bremena
a) Ing. Jozef Debre, Suchá hora 1800/38, Kežmarok
b) VSD a.s., Mlynská 31, Košice
c) Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána
349/2, Kežmarok (stavebný objekt – SO 06 Prekládka VN)
d) Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána
349/2, Kežmarok (stavebný objekt SO.03 Kanalizácia splašková –
rekonštrukcia, SO.04 Kanalizácia dažďová – nová, SO.05 Vodovodná
prípojka – rekonštrukcia, SO.08 Oplotenie – rekonštrukcia, SO.11
Rekonštrukcia chodníka)
 Návrh na prenájom pozemku pod stavbou vo vlastníctve mesta Kežmarok
 SR, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p, Radničné námestie
8, Banská Štiavnica, Organizačná zložka podniku – Slovenský vodohospodársky
podnik, štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice.
 Návrh na doplnenie uznesenia MsZ
a) č. 59/2017, č. 282/2017 - VSD, a. s., Mlynská 31, Košice
b) č. 158/2017, č. 85/2018 - VSD, a. s., Mlynská 31, Košice

 Návrh na zmenu uznesenia
 č. 219/2018, č. 211/2019 – Bc. Jaroslav Rybovič, Gen. Štefánika 32,
Kežmarok
 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia
– č. 337/2019 – umiestnenie a uloženie vodovodnej prípojky pre bytový dom
na ul. Gen. Štefánika 913/23-25 v Kežmarku
 Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice s poliklinikou
pre ARCHIMEDICA, s .r. o., Toporcerova 15, Kežmarok
 Návrh na prenájom nebytového priestoru – bufetu na letnom kúpalisku.
 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné
námestie 3, Kežmarok
– Ivan Vanečko, Suenes 8, 77966 Kappel-Grafenhausen, Nemecká spolková
republika
 Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte zimného štadióna pre
 Hokejový klub mládeže Kežmarok, J. Záborského 21, Kežmarok
 Mestský hokejový klub, Kežmarok
 Návrh na odpredaj časti pozemku podľa geometrického plánu v prospech
Jána Blaška
 Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2466/5;
Košická 2466/7; Košická 2466/9; Košická 2485/11; Košická 2224/12;
Lanškrounská 2485/3; Lanškrounská 501/1A;
 Návrh na nájom bytov – č. 19, Košická 2466/9; č. 6, Lanškrounská 2501/1; č. 20,
Weilburská 2550/11; č. 18, Lanškrounská 2501/1A; č. 10, Košická 2485/13;
 Návrh na prenájom rodinného domu na ul. Slavkovská 712/47 v Kežmarku pre
rodinu Rastislava Briju s manželkou
32. Rôzne
33. Interpelácie
34. Záver

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 43/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
v o l í do návrhovej komisie
p. poslanca Jozefa Matia
p. poslanca Matúša Poláka
v o l í do volebnej komisie
p. poslanca Andreja Zreľaka za predsedu komisie
p. poslanca Ľuboslava Kovalského za člena komisie
p. poslanca Jaroslava Maitnera za člena komisie
berie na
vedomie
- primátorom určených overovateľov zápisnice
p. poslankyňu Martu Sabolovú
p. poslanca Vojtecha Wagnera
- primátorom určenú zapisovateľku
p. Veroniku Klukošovskú

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 44/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých
Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 18.05.2020, za kontrolované obdobie roka
2020 a predchádzajúce obdobia.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 45/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2020 podľa predloženého návrhu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 46/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného
kontrolóra z vykonanej kontroly.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 47/2020
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 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 48/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
- schvaľuje
1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2019 a celoročné hospodárenie Mesta Kežmarok
za rok 2019 bez výhrad.

2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2019 vo výške 1 095 670,44 € 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 2019 takto:
a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
Výsledok hospodárenia za rok 2019 je strata po zdanení 82 345,96 €‚ z toho záporný
hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 123 506,75 € a zisk z podnikateľskej
činnosti vo výške 41 160,79 €. Dosiahnutý záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti
vo výške 123 506,75 € 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 za rok 2019 je zisk po zdanení vo výške 8 715,87 €‚ z toho kladný
hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 6 431,17 € a zisk z podnikateľskej činnosti
vo výške 2 284,70 €. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške
6 431,17 € 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 1 983 197,03 €
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 2019 vo výške 443 211,76 € z Rezervného fondu Mesta Kežmarok a vo výške
1 539 985,27 € z prebytku finančných operácií.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 49/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Renáte Mocákovej, nar. ............, trvale bytom Kežmarok, Levočská 1768/6, t. č. bytom
Kežmarok, Toporcerova 13 vo výške 126,19 Eur na základe oznámenia správcu konkurzu
v Obchodnom vestníku dňa 01.10.2018 o zrušení konkurzu, vyhláseného Uznesením
Okresného súdu Prešov zo dňa 11.07.2018 spisová značka 2OdK/341/2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 50/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Františkovi Glevaňákovi, nar. ......................., bytom Kežmarok, Pod lesom 1434/13
vo výške 299,74 Eur na základe oznámenia správcu konkurzu v Obchodnom vestníku
dňa 02.04.2019 o zrušení konkurzu, vyhláseného Uznesením Okresného súdu Prešov
dňa 24.08.2018 spisová značka 2OdK/453/2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 51/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Františkovi Kovalčíkovi, nar. .................., naposledy bytom Kežmarok, Lanškrounská
1722/9 vo výške 122,02 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku
č. 10 D 247/2016-143 D not 259/2016 zo dňa 03.09.2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 52/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Terézii Oláhovej, nar. .................., naposledy bytom Kežmarok, Kostolné námestie 845/14,
vo výške 79,64 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 4 D
251/2014 - 11 D not 267/2014 zo dňa 22.12.2014.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Jánovi Vastuškovi, nar. .................., bytom Kežmarok, Nová 427/27 vo výške 450,84 Eur
na základe oznámenia správcu konkurzu v Obchodnom vestníku dňa 18.10.2018 o zrušení
konkurzu, vyhláseného Uznesením Okresného súdu Prešov dňa 09.04.2018 spisová značka
2OdK/144/2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Miroslavovi Melicharovi, nar. .................., naposledy bytom Kežmarok vo výške 24,80 Eur
na základe Uznesenia Okresného súdu Kežmarok č. 10D/108/2017 - 27 Dnot 117/2017
zo dňa 21.06.2017.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Márii Pavlovskej Jančiovej, nar. .................., trvale bytom Kežmarok, Levočská 1770/14
vo výške 593,35 Eur na základe oznámenia správcu konkurzu v Obchodnom vestníku
dňa 04.09.2018 o zrušení konkurzu, vyhláseného Uznesením Okresného súdu Prešov
dňa 15.11.2017 spisová značka 1OdK/173/2017.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
Nikole Kavaschovej, nar. ..................., naposledy bytom Kežmarok, Obrancov mieru 1509/1
vo celkovej výške 725,41 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu Kežmarok
č. 5D/36/2018 - 94 Dnot 29/2018 zo dňa 13.03.2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
JERDONEK&SYN, s.r.o., IČO: 45471754, sídlo Kežmarok, Strelnica 1285/2 vo výške
469,74 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov v Obchodnom vestníku
dňa 05.05.2014 o zastavení konkurzu, vyhláseného Uznesením Okresného súdu Prešov
dňa 07.02.2014 spisová značka 1K/4/2014, ex offo výmaz z obchodného registra
dňa 11.10.2014.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
KOSAK s.r.o. v konkurze IČO: 36514471, sídlo Kežmarok, Starý trh 50 vo výške 15,58 Eur
na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov v Obchodnom vestníku dňa 26.07.2017
o zrušení konkurzu, vyhláseného Uznesením Okresného súdu Prešov dňa 15.01.2014
spisová značka 2K/47/2013, ex offo výmaz z obchodného registra dňa 15.11.2017.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 59/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
MRAZIARNE Kežmarok, s.r.o. v konkurze IČO: 36478059, sídlo Kežmarok, Slavkovská
1731 vo výške 785,40 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov v Obchodnom
vestníku dňa 13.11.2017 o zrušení konkurzu, vyhláseného Uznesením Okresného súdu
Prešov dňa 14.06.2013 číslo konania 1K/20/2013, ex offo výmaz z obchodného registra
dňa 26.05.2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky Mesta Kežmarok voči
DREVONA, s.r.o. Kežmarok naposledy so sídlom Slavkovská 53, 060 01 Kežmarok,
IČO: 31 694 144 vo výške 1 040,04 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu Kežmarok
dňa 16.03.2019 právoplatne zastavená exekúcia spisová značka 2Er/79/2016 – 10,
EX 04/2016 a na základe Uznesenia Okresného súdu Prešov dňa 05.11.2016 o zrušení
obchodnej spoločnosti bez likvidácie a dňa 29.11.2016 ex offo vymazaná z obchodného
registra.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby voči Antonovi Bodymu,
nar. ................., naposledy bytom v Kežmarku, Vyšný mlyn 1433/13 vo výške 482,00 Eur
na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 10D/286/2018 – 21, Dnot 259/2018
zo dňa 06.12.2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky rozpočtovej organizácie
Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby voči Anne Zavackej,
nar. ..............., naposledy bytom v Kežmarku, Vyšný mlyn 13 vo výške 5 383,21 Eur
na základe Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 5 D 94/2018 – 15, Dnot 91/2018
zo dňa 06.06.2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky obchodnej spoločnosti
Mesta Kežmarok Spravbytherm s.r.o. voči Františkovi Baffiovi, nar. ................, naposledy
bytom mesto Kežmarok vo výške 1 054,71 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu
v Kežmarku zo dňa 06.02.2018 a opravného Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku zo dňa
15.5.2019 o zastavení exekúcie č. 4Er/280/2003 - 38 a Uznesenia Okresného súdu
v Kežmarku č. 10 D/88/2015-18 D not 96/2015 zo dňa 28.05.2015.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky obchodnej spoločnosti
Mesta Kežmarok Spravbytherm s.r.o. voči Tatiane Bergerovej, nar. ..............., bytom
Kežmarok, Severná 11 vo výške 562,42 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu
v Kežmarku 3Er 719/2014 - 10 o zastavení exekúcie, oznámenia správcu konkurzu
v Obchodnom vestníku dňa 22.08.2018 o zrušení konkurzu, vyhláseného Uznesením
Okresného súdu Prešov v Obchodnom vestníku zo dňa 01.02.2018 spisová značka
2OdK/24/2018.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky obchodnej spoločnosti
Mesta Kežmarok Spravbytherm s.r.o. voči Františkovi Irhovi, nar. ................., bytom
Kežmarok a Jane Kasperkevičovej, nar. ................., bytom Kežmarok vo výške
3 879,64 Eur na základe Uznesenia Okresného súdu Kežmarok č. 3Er/195/2003-13
zo dňa 20.09.2017, sp. zn EX 54/03 o zastavení exekúcie.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje odpis pohľadávky obchodnej spoločnosti
Mesta Kežmarok Spravbytherm s.r.o. voči Bohuslavovi Tomášekovi, nar. .................,
naposledy bytom Gen. Štefánika 980/54, 060 01 Kežmarok vo výške 124,84 Eur na základe
Uznesenia Okresného súdu v Kežmarku č. 3Er/21/2006-11 zo dňa 20.07.2017, pod spisovou
značkou EX 247/2005 o zastavení exekúcie a na základe Uznesenia Okresného súdu
v Kežmarku č. 4D 28/2011 zo dňa 15.3.2011.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
predĺženie splatnosti úveru poskytnutého na základe Zmluvy o termínovanom úvere
č. 754/2018/UZ schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok
č. 112/2018 zo dňa 21.06.2018 a Dodatku č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere
č. 754/2018/UZ schváleného uznesením č. 116/2019 zo dňa 20.06.2019 na prefinancovanie
projektov: „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy Možiarska 1 Kežmarok“
a „Cyklochodník okolo historického centra mesta Kežmarok“ od spoločnosti Všeobecná
úverová banka, a.s. nasledovne:
Splatnosť úveru: 31.01.2022

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2020
1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta
Kežmarok k dodržaniu podmienok ku schváleniu prekleňovacieho úveru v sume 320 000 €
na projekty :
- „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“,
- „Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16
v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“ a
- „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“
2. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta
Kežmarok k dodržaniu podmienok ku schváleniu prekleňovacieho úveru v sume 120 000 €
na projekty :

- „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ a
- „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) prefinancovanie projektov „Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“,
„Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné námestie 16
v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“ v rámci dotácie poskytnutej z Prešovského samosprávneho
kraja a „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“ v rámci
dotácie poskytnutej z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky od spoločnosti
Všeobecná úverová banka, a.s.za nasledovných podmienok:
Druh úveru:
preklenovací úver
Veriteľ:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Výška úveru:
320 000 €
Účel úveru:
financovanie projektov
„Dostavba a rekonštrukcia Zimného štadióna v Kežmarku“,
„Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul.
Kostolné námestie 16 v Kežmarku s č. ÚZPF 2606/4“ a „Výstavba
verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v Kežmarku“
Splatnosť úveru:
18 mesiacov od podpisu zmluvy
Úrokové rozpätie:
12M Euribor+0,21% p.a.
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia
b) prefinancovanie projektov „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“
a „Prestavba mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“ v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja
od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. za nasledovných podmienok:

Druh úveru:
Veriteľ:
Výška úveru:
Účel úveru:

Splatnosť úveru:
Úrokové rozpätie:
Zabezpečenie úveru:

preklenovací úver
Všeobecná úverová banka, a.s.
120 000 €
financovanie projektov
„Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ a „Prestavba
mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“
18 mesiacov od podpisu zmluvy
12M Euribor+0,21% p.a.
bez zabezpečenia

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2020
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok
k dodržaniu podmienok ku schváleniu investičného úveru v sume 523 250,00 €.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
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
prijatím bankového úveru od spoločnosti Československá obchodná banka, a.s.,
za nasledovných podmienok:
Druh úveru:
dlhodobý účelový úver
Veriteľ:
Československá obchodná banka, a.s.
Výška úveru:
523 250,00 EUR
Účel úveru:
financovanie kapitálových výdavkov:
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
Splatnosť úveru:
5 rokov od skončenia doby čerpania
Úroková sadzba:
fixná sadzba 0,50% p.a. počas celého obdobia trvania úveru
Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2020 podľa VZN
č. 3/2016v znení VZN č. 8/2016 podľa priloženého návrhu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
vymenúva
za náčelníka Mestskej polície Kežmarok
Mgr. Štefana Šipulu s účinnosťou od 15.06.2020

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 74/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 01. 06. 2020 prerokovalo „
Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2019 “, ktorú berie na vedomie.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu
sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020 za obdobie roka 2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení mesta
Kežmarok č. 1/2020, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta
Kežmarok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 77/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
sa uznieslo
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 13/2019 o poskytovaní sociálnych
služieb.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
sa uznáša
na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2018 o vymedzení úsekov miestnych
komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2019 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta
Kežmarok č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mesta
Kežmarok č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materských škôl,
základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok
v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
j) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 02/2020 podľa
predloženého návrhu, vynímajúc návrh na zmenu rozpočtu v kapitole školstvo v zmysle
návrhu VZN, s ktorým sa uvažovalo v navrhovanej zmene VZN-ka č. 11/2018 o financovaní
ZUŠ, MŠ a školských zariadení.
k) doplnenie textovej časti programového rozpočtu v programe 13 Sociálne služby:

Prvok 13.1.8
Zodpovednosť:
Cieľ

Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb
Oddelenie sociálnych vecí
Zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby podľa výberu fyzickej osoby
odkázanej na sociálnu službu u neverejného poskytovateľa s finančnou
podporou obce

Merateľný ukazovateľ:
Rok
Plánovaná hodnota
Skutočná hodnota

Výstup:
2017

Počet žiadostí v roku
2018
2019

2020
5

2021
5

2022
5

Komentár k prvku:
Obec v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre fyzickú osobu,
ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej služby za podmienok
ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby
z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom, doručí obci alebo
vyššiemu územnému celku v rozsahu ich pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby.
l) zníženie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2020 vo výške 53 000 € na finančné krytie aktivity: - výstavba, obnova,
rekonštrukcia a projektová príprava na území mesta.
m) doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2020 vo výške 1 215 000 € na finančné krytie aktivity:
- Program rozvoja mesta pre roky 2021-2028,
- zmeny a doplnky č. 24/2019 ÚPN Mesta Kežmarok,
- obnova a rozšírenie dátového centra, - príprava a spracovanie projektov,
- nákup pozemkov,
- profilaktická prehliadka a obnova parkovacieho systému,
- spolufinancovanie projektu „Výstavba verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice
v Kežmarku",
- výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest na území mesta,
- projektová príprava dopravných stavieb,
- spolufinancovanie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2,
Kežmarok“,
- spolufinancovanie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ Grundschule Hradné
námestie 38, Kežmarok,
- spolufinancovanie projektu „Vybavenie odborných učební – ZŠ Nižná brána 8,
Kežmarok,
- spolufinancovanie PaPD – amfiteáter,
- spolufinancovanie projektu zameraného na rozvoj terénnych komunitných sociálnych
služieb,
- rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o.,
- návratná finančná výpomoc spoločnosti Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o.
n) zníženie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – bežné výdavky
vo výške 130 000 €,

o) zvyšuje príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok – kapitálové výdavky –
nákup rolby vo výške 35 000 €,
p) zníženie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko na bežné výdavky vo výške 269 500 €,
q) zníženie dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov
- pre Mestský športový klub
vo výške 12 500 €,
- pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
vo výške 2 250 €,
- pre Mestský hokejový klub Kežmarok
vo výške 5 500 €,
- na úhradu za športovú činnosť
- pre Mestský športový klub
vo výške 27 900 €,
- pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok
vo výške 4 000 €,
- pre Mestský hokejový klub Kežmarok
vo výške 3 750 €.
r) poskytnutie návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Lesy Mesta Kežmarok, s.r.o., IČO:
46 119 809 vo výške 500 000 €, určenej na prefinancovanie projektu ENI Cezhraničná
spolupráca Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 "Cesty k zdravým
lesom: Odolné, adaptívne, rozmanité a udržateľné lesy v cezhraničnej oblasti Ukrajiny
a Slovenska",(rekonštrukcia lesnej cesty v dĺžke 5,9 km za účelom sprístupnenia priľahlých
porastov), so splatnosťou do 31. decembra 2022.
poveruje
primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenia:
a) výdavkov z programu do programu v rámci hlavnej kategórie jedenkrát mesačne
do výšky 10 000 € kumulatívne v rámci mesiaca.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) Odvoláva z Rád škôl pri:
Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Základnej škole Grundschule, Hradné nám. 38, Kežmarok
Základnej škole Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok
Materskej škole, Cintorinska 3, Kežmarok
Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Centre voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok
Mgr. Ivetu Kušmirekovú
b) Deleguje do Rád škôl pri:
Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Základnej škole Grundschule, Hradné nám. 38, Kežmarok
Základnej škole Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok
Materskej škole, Cintorinska 3, Kežmarok
Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Centre voľného času, Gen. Štefánika 47, Kežmarok
Mgr. Ladislava Petrasa

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2020
Uznesenie č. 83/2020 zo dňa 01. 06. 2020
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
podľa § 11 ods.4 písm. g a §6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a § 27
ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
I. uznáša sa
na Všeobecnom záväznom nariadení ,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok
II . schvaľuje
návrh Všeobecného záväzného nariadenia 0mesta Kežmarok ,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
Zmien a doplnkov č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok , ktorá je uvedená v jeho
prílohe
III . žiada
1. vyvesiť Všeobecne záväzné nariadenie , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke
mesta , ako aj iným obvyklým spôsobom po dobu 30 dní s účinnosťou 15 dňom od vyvesenia
Zodpovedný : primátor mesta
Termín : nasledujúci deň po schválení VZN v MsZ
2.doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok
dotknutým orgánom štátnej správy
Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová
Termín : do 15 dní po schválení v MsZ

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2020
Uznesenie č. 84/2020 zo dňa 01. 06. 2020
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok
podľa § 11 ods.4 písm. c zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a § 26 ods.3 a § 28
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
I. berie na vedomie
1. správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č.24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok
vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. Evou
Kelbelovou
2. výsledky prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 24/2019 Územného plánu mesta
Kežmarok
3. výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 24/2019 Územného plánu mesta
Kežmarok – Okresným úradom v Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky vyjadrenom v
stanovisku č. OÚ-PO-OVBP1-2020/021698 zo dňa 2.4.2020
II . súhlasí
s návrhom na rozhodnutie o stanoviskách , pripomienkach a námietkach vznesených v procese
prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok
III . schvaľuje
Zmeny a doplnky č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok vypracované Ing .arch.
Martinom Balogom, PhD, hlavným riešiteľom
IV. žiada
1. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok
registračný list ,ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a
výstavby SR
Zodpovedná : Ing. Eva Kelbelová
Termín : Do 15 dní po schválení
2. označiť dokumentáciu Zmien a doplnkov č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok
schvaľovacou doložkou
Zodpovedný : primátor mesta ,
Ing. Eva Kelbelová
Termín : Do 15 dní po schválení

3. uložiť Zmeny a doplnky č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok v meste a zaslať
spolu s výpisom z uznesenia MsZ na stavebný úrad a Okresný úrad v Prešove
Zodpovedný : Ing. Eva Kelbelová
Termín : 3 mesiace

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje
dočasne zriadenú Komisiu pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv
k 1. júnu 2020.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasad nutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a/ predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu pod názvom:
„Moderné technológie“, kód Výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP
b/ zabezpečenie výšky spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov a to min. vo výške 50 000,00 - 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu
c/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a/ dokument: Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok
b/ dokument: Aktualizácia koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov parc. č.:
KN-E 1200, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 1 865 m2, evidovaný na liste
vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok,
KN-E 6641/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 835 m2, evidovaný na liste vlastníctva
č. 2430, k. ú. Kežmarok,
KN-C 8325, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 130 m2, evidovaný na liste vlastníctva
č. 5636, k. ú. Kežmarok,
na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky a osadenia
elektromerového rozvádzača RE (elektrické odberné zariadenie) pri existujúcej SR8
na stavbu „Rekonštrukcia elektrickej prípojky OVČÍN Kežmarok“ na slúžiacich
pozemkoch: v prospech vlastníka stavby Ing. Jozef Debre, Suchá hora 1800/38, Kežmarok,
nar. .............., s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
-

trpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky a osadenia
elektromerového rozvádzača RE (elektrické odberné zariadenie) pri existujúcej SR8,
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 inžinierskej siete – elektrickej
prípojky 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 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov parc. č.:
E-KN 6641/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 835 m2 evidovaný na liste vlastníctva
č. 2430, k. ú. Kežmarok,
E-KN 1200, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 1865 m2, evidovaný na liste
vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok,
na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – elektrickej prípojky NN a osadenia
rozpojovacej skrine SR6 na stavbu: „Záhradná chatka Kežmarok, Kamenná baňa, parc. č.
3301/8“ na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka stavby Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného mesta
Kežmarok:
-

trpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky NN a osadenia rozpojovacej
skrine SR6 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 NN
a rozpojovacej skrine SR6 a ich 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 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Kežmarok:
Parcelné číslo
C-KN 6684/7
C-KN 6839/6
C-KN 6836/9
C-KN 6839/5
C-KN 6684/6
C-KN 3709/2
C-KN 8229

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
ostatná plocha

výmera v m2
7
20
8 750
166
329
9
1 220

list vlastníctva č.
1
1
1
1
1
1
5636

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – SO 06 Prekládka VN na stavbu „Zlepšenie
vzdelávacej infraštrukúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2,
Kežmarok Školská hala a dielne, Pradiareň, parc. č. 3722/2, 3772/4, k.ú. Kežmarok“
na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka stavby Stredná odborná škola
agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, IČO: 00 159 468
s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
-

trpieť umiestnenie a uloženie SO 06 Prekládky VN 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 SO 06 Prekládka VN a jej
príslušenstva.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou SO 06 Prekládky VN a jej ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch.
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1 EUR/m dĺžky podzemného
VN vedenia.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok:
Parcelné číslo
C-KN 3232

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m2
1 740

list vlastníctva č.
1

na umiestnenie a uloženie inžinierskej siete - SO.03 Kanalizácia splašková - rekonštrukcia,
SO.04 Kanalizácia dažďová - nová, SO.05 Vodovodná prípojka – rekonštrukcia na stavbu
„Zlepšenie vzdelávacej infraštrukúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska
brána 349/2, Kežmarok Školská hala a dielne, parc. č. 99, 100, 101, k.ú. Kežmarok“
na slúžiacom pozemku:
v prospech vlastníka stavby Stredná odborná škola agropotravinárska a technická,
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok, IČO: 00 159 468 s povinnosťou povinného mesta
Kežmarok:
-

trpieť umiestnenie a uloženie SO.03 Kanalizácia splašková – rekonštrukcia, SO.04
Kanalizácia dažďová – nová, SO.05 Vodovodná prípojka – rekonštrukcia, na
slúžiacom pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie
vecného bremena,

-

trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok, pri
umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby SO.03 Kanalizácia splašková rekonštrukcia, SO.04 Kanalizácia dažďová - nová, SO.05 Vodovodná prípojka rekonštrukcia a ich príslušenstva.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou SO.03 Kanalizácia splašková - rekonštrukcia, SO.04 Kanalizácia
dažďová - nová, SO.05 Vodovodná prípojka - rekonštrukcia a ich ochranným pásmom na
slúžiacom pozemku.
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1 EUR/m dĺžky SO.03 Kanalizácia
splašková – rekonštrukcia,
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1 EUR/m dĺžky SO.04 Kanalizácia
dažďová – nová,

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1 EUR/m dĺžky SO.05 Vodovodná
prípojka – rekonštrukcia.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
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 m2, (predpokladaný záber 24 m2) 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/m2, t. j. za celkovú výmeru
24 m2 je ročné nájomné vo výške 144,00 EUR.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 59/2017 zo dňa 16.03.2017 tak, že:
text
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
sa nahrádza textom
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
text
KN-C 1293/2
sa nahrádza textom
KN-C 1293/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1431 m2
text
KN-C 1289/2
sa nahrádza textom
KN-C 1289/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 231 m2
text
KN-E 6732/2
sa nahrádza textom
KN-E 6732/2, druh pozemku ostatná plocha o výmere 282 m2
text
KN-E 4986/1
sa nahrádza textom
KN-E 4986/1, druh pozemku orná pôda o výmere 210 m2

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 282/2017 zo dňa 12.10.2017 tak, že:
text
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
sa nahrádza textom
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
text
E-KN 4992
sa nahrádza textom
E-KN 4992, druh pozemku ostatná plocha o výmere 2497 m2
text
C-KN 3152
sa nahrádza textom
C-KN 3152, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 466 m2
text
C-KN 3138
sa nahrádza textom
C-KN 3138, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1800 m2

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 95/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 158/2017 zo dňa 22.06.2017 tak, že:
text
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
sa nahrádza textom
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
text
KN-C 3168
sa nahrádza textom
KN-C 3168, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 235 m2
text
KN-C 3150
sa nahrádza textom
KN-C 3150, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 776 m2
text
KN-E 6629
sa nahrádza textom
KN-E 6629, druh pozemku ostatná plocha o výmere 188 m2
text
KN-E 6626
sa nahrádza textom
KN-E 6626, druh pozemku ostatná plocha o výmere 1 201 m2
text
KN-C 1305/2

sa nahrádza textom
KN-C 1305/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m2
text
KN-C 1305/1
sa nahrádza textom
KN-C 1305/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 992 m2
text
KN-C 1303
sa nahrádza textom
KN-C 1303, druh pozemku ostatná plocha o výmere 6 518 m2
text
KN-C 3163
sa nahrádza textom
KN-C 3163, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 399 m2
text
KN-C 3160
sa nahrádza textom
KN-C 3160, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 088 m2
text
KN-E 884/9
sa nahrádza textom
KN-E 884/9, druh pozemku ostatná plocha o výmere 491 m2

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 96/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 85/2018 zo dňa 10.05.2018 tak, že:
text
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice
sa nahrádza textom
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
text
E-KN 908/2
sa nahrádza textom
E-KN 908/2, druh pozemku vodná plocha o výmere 714 m2
text
E-KN 884/1
sa nahrádza textom
E-KN 884/1, druh pozemku ostatná plocha 145 m2

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 97/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 219/2018 zo dňa 06.09.2018 tak že:
text:
zriadenie vecného bremena na časť pozemku p. č. E-KN 1529, k.ú. Kežmarok v prospech
vlastníka stavby elektrickej prípojky na slúžiacom pozemku: Bc. Jaroslav Rybovič,
Gen. Štefánika 32, Kežmarok s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
- trpieť umiestnenie elektrickej prípojky na slúžiacom pozemku, tak, ako to bude
zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok,
pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby podzemnej elektrickej prípojky a jej
príslušenstva.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou podzemnej elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacom
pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky
podzemného vedenia.
sa nahrádza textom:
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov:
Parcelné číslo
C-KN 3374/9
C-KN 3374/10

Druh pozemku
lesný pozemok
lesný pozemok

Výmera m2
31
81

List vlastníctva
2430
2430

k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby elektrickej prípojky na slúžiacich pozemkoch:
Bc. Jaroslav Rybovič, Gen. Štefánika 32, Kežmarok, dátum narodenia ....................
s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
- trpieť umiestnenie elektrickej prípojky 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 podzemnej elektrickej prípojky a jej
príslušenstva.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby a to dĺžkou podzemnej elektrickej prípojky a jej ochranným pásmom na slúžiacich
pozemkoch. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 EUR/m dĺžky
podzemného vedenia.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 98/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia č. 211/2019 zo dňa 12.09.2019 tak že:
text:
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov parc. č. KN-E 1529, druh pozemku lesný
pozemok o výmere 112 m2 evidovaný na liste vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok a parc. č.
KN-C 2515, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2095 m2, evidovaný na
liste vlastníctva č. 1, k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej a plynovej
prípojky na slúžiacich pozemkoch: Bc. Jaroslav Rybovič, Gen. Štefánika 32, Kežmarok,
dátum narodenia ..................., s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:
sa nahrádza textom:
zriadenie vecného bremena na časti pozemkov:

Parcelné číslo
C-KN 3374/9
C-KN 3374/10
C-KN 2515

Druh pozemku
lesný pozemok
lesný pozemok
zastavaná plocha a nádvorie

Výmera m2
31
81
2 095

List vlastníctva
2430
2430
1

k.ú. Kežmarok v prospech vlastníka stavby vodovodnej a plynovej prípojky na slúžiacich
pozemkoch: Bc. Jaroslav Rybovič, Gen. Štefánika 32, Kežmarok, dátum narodenia
........................ s povinnosťou povinného mesta Kežmarok:

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 99/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 337/2019 zo dňa 24.10.2019 tak že:
text:
2) Daša Babičová r. Zgodavová, nar. ...................., bytom Schmoerova 5213/14, PopradSp. Sobota
sa nahrádza textom:
2) Alena Takáčová r. Surmová, nar. ....................., bytom Gen. Štefánika 913/23, vchod č. 23,
prízemie, byt č. 2
text:
1) Daniel Mizdoš, nar. ........................... bytom K. Kuzmányho 33, Kežmarok,

sa nahrádza textom:
1) Daniel Mizdoš, nar. ........................., bytom K. Kuzmányho 33, Kežmarok, vchod č. 23,
prízemie, byt č. 1
text:
3) Monika Pjechová r. Pjechová, nar. ..................., bytom Gen. Štefánika 2, Kežmarok
sa nahrádza textom:
3) Monika Pjechová r. Pjechová, nar. ....................., bytom Gen. Štefánika 2, Kežmarok,
vchod č. 23, 1. p., byt č. 3
text:
4) Otília Vdovjaková r. Bolješiková, nar. ......................, bytom Gen. Štefánika 23,
Kežmarok
sa nahrádza textom:
4 ) Otília Vdovjaková r. Bolješiková, nar. ...................., bytom Gen. Štefánika 23,
vchod č. 23, 1. p., byt č. 4, Kežmarok
text:
5) Lucia Lendacká r. Kleinová, nar. ......................., bytom Dr. Alexandra 122/8, Kežmarok
sa nahrádza textom:
5) Lucia Lendacká r. Kleinová, nar. ........................, bytom Dr. Alexandra 122/8, Kežmarok,
vchod č. 23, 2. p., byt č. 5
text:
6) Mária Vašová r. Scholtzová, nar. ..................., bytom Gen. Štefánika 23, Kežmarok
sa nahrádza textom:
6) Mária Vašová r. Scholtzová, nar. ......................, bytom Gen. Štefánika 23, Kežmarok,
vchod č. 23, 2. p., byt č. 6
text:
7) Tibor Hauzner Ing., nar. ......................., bytom Ľubovnianska 6, Bratislava
sa nahrádza textom:
7) Tibor Hauzner Ing., nar. ....................., bytom Ľubovnianska 6, Bratislava, vchod č. 25,
prízemie, byt č. 7
text:
8) Michal Zemčák nar: ....................., a Mária Zemčáková r. Cerulová, nar. ......................,
bytom : Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok

sa nahrádza textom:
8) Michal Zemčák, nar. ...................... a Mária Zemčáková r. Cerulová, nar. ....................,
bytom: Gen. Štefánika 913/25, Kežmarok, vchod č. 25, prízemie, byt č. 8
text:
10) Viera Imrichová r.Andrášová, nar. ...................., bytom Petržalská 1639/10, Kežmarok
sa nahrádza textom:
10) Viera Imrichová r.Andrášová, nar. ....................., bytom Petržalská 1639/10, Kežmarok,
vchod č. 25, 1. p., byt č. 9
text:
9) Ružena Wildnerová s. Briksiová, Ing., nar. ....................., bytom Stráne pod Tatrami č.21
sa nahrádza textom:
9) Ružena Wildnerová r. Briksiová, Ing., nar. .................... , bytom Stráne pod Tatrami č.21,
vchod č. 25, 1. p., byt č. 10
text:
11) Jozef Borovský, nar. .................., bytom Slovenská Ves č.356
12) Lucia Krištofčíková r. Krištofčíková, nar. ........................., bytom J. Francisciho
1702/27 Levoča
sa nahrádza textom:
11) Jozef Borovský, nar. ................., bytom Slovenská Ves č. 356, vchod č. 25, 2. p.,
byt č. 11
12) Lucia Krištofčíková r. Krištofčíková, nar. ......................, bytom J. Francisciho 1702/27
Levoča, vchod č. 25, 2. p., byt č. 11
text:
13) Jaroslav Renner, nar. .................., bytom Južná 1, Kežmarok
sa nahrádza textom:
13) Jaroslav Renner, nar. ......................, bytom Južná 1, Kežmarok, vchod č. 25, 2. p.,
byt č. 12
text:
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby vodovodnej prípojky a to dĺžkou prípojky a jej ochranného pásma na slúžiacom
pozemku.
sa nahrádza textom:
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je stanovená na 1,50 eur/m dĺžky pre
vlastníkov bytov a bezplatné zriadenie vecného bremena pre mesto Kežmarok, Hlavné

námestie 1, Kežmarok IČO: 00326283 ako vlastníka nebytových priestorov vchod č. 23,
prízemie, číslo nebytového priestoru 1,
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2,
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení
stavby vodovodnej prípojky a to dĺžkou prípojky a jej ochranného pásma na slúžiacom
pozemku.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 100/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
doplnenie uznesenia č. 337/2019 zo dňa 24.10.2019 tak, že:
14) Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, IČO:00326283,
vchod č. 23, prízemie, číslo nebytového priestoru 1,
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 2,
vchod č. 25, prízemie, číslo nebytového priestoru 3

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 101/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 nebytového priestoru
miestnosť č.1.80 /ambulancia/ a podiel na spoločných priestoroch spolu o výmere 30,52 m2
v objekte Nemocnice s poliklinikou v časti detské ambulancie, Hviezdoslavova 27,
Kežmarok, pre spoločnosť ARCHIMEDICA, s.r.o., Toporcerova 15, Kežmarok,
IČO 46 180 222, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Predmetné nebytové priestory sa nachádzajú vedľa nebytových priestorovdetskej ambulancie, ktoré žiadateľ užíva na základe nájomnej zmluvy, kde poskytuje
služby zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast a v nových nebytových priestoroch plánuje
tieto služby v odbore detskej pediatrie rozšíriť.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru miestnosť č. 1.80 /ambulancia/ a podiel na spoločných
priestoroch spolu o výmere 30,52 m2 v objekte Nemocnice s poliklinikou v časti – detské
ambulancie, Hviezdoslavova 27, Kežmarok pre spoločnosť ARCHIMEDICA, s.r.o.,
Toporcerova 15, 060 01 Kežmarok, IČO 46 180 222, na dobu neurčitú, za nájomné podľa
platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 102/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje

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 nebytových priestorov
o výmere 26,88 m2 ( bufet, sklad, soc. zariadenie, miestnosť upratovačky) v prevádzkovej
budove Letného kúpaliska Kežmarok pre Mestské kultúrne stredisko, príspevkovú
organizáciu mesta Kežmarok, Starý trh 47, 060 01 Kežmarok, IČO 00352179 je prípad
hodný osobitného zreteľa.
Ide o prenájom nebytových priestorov príspevkovej organizácii mesta Kežmarok, Starý trh
47, 060 01 Kežmarok, ktorá bude v prenajatých nebytových priestoroch prevádzkovať
bufet pre návštevníkov Letného kúpaliska.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov o výmere 26,88 m2 ( bufet, sklad, soc. zariadenie,
miestnosť upratovačky) v prevádzkovej budove Letného kúpaliska Kežmarok pre Mestské
kultúrne stredisko, príspevkovú organizáciu mesta Kežmarok, Starý trh 47,
060 01 Kežmarok, IČO 00352179, na dobu určitú od 15.06.2020 do 31.08.2020, za nájomné
vo výške 50,00 eur/mesiac.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 103/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predĺženie prenájmu nebytových
priestorov v objekte Hlavné námestie 3, Kežmarok, miestnosť č. 18 o výmere 66,78 m2predajňa, č.19 o výmere 21,64 m2-sklad, č.21 o výmere 4,98 m2-sociálne zariadenie,
pre žiadateľa-nájomcu: Ivan Vanečko, Suedens 8, 77966 Kappel-Grafenhausen, Nemecká
spolková republika, je prípad hodný osobitného zreteľa. Nebytový priestor bude slúžiť ako
informačné centrum zábavného parku Europa-Park pri meste Rust v Nemecku.
Odôvodnenie: Žiadateľ užíva predmetné nebytové priestory na základe Nájomnej zmluvy,
ktorá je na dobu určitú do 30.06.2020. Nájomca má záujem aj naďalej využívať nebytové
priestory za účelom zabezpečenia propagácie mesta Kežmarok a kežmarského regiónu

v areáli zábavného parku a s tým súvisiaceho rozvoja cestovného ruchu v regióne
Kežmarok žiadateľom. Žiadateľ zároveň zabezpečuje odbornú prax v zábavnom parku
pre žiakov Hotelovej akadémie OB Kežmarok a ďalších stredných škôl v regióne.
schvaľuje
predĺženie prenájmu nebytových priestorov na prízemí objektu Hlavné námestie 3,
Kežmarok- miestnosť č. 18 o výmere 66,78 m2-predajňa, č.19 o výmere 21,64 m2-sklad, č.21
o výmere 4,98 m2-sociálne zariadenie, pre žiadateľa: Ivan Vanečko, trvalý pobyt Suedens 8,
77966 Kappel-Grafenhausen, Nemecká spolková republika, na dobu určitú 1 rok,
za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 104/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
Odpredaj časti pozemku parc. č. C-KN 9492, orná pôda o výmere 9274 m2, k.ú. Kežmarok
– novovytvorený pozemok parc. č. C-KN 9492/6, orná pôda o výmere 148 m2, k.ú.
Kežmarok, podľa geometrického plánu č. 27/2020, ktorý vyhotovil Ing. Pavel Brutovský
a úradne overil Okresný úrad Kežmarok, katastrálny odbor dňa 19.5.2020 pod č.
G1 305/20, do vlastníctva Jána Blaška, trvale bytom J. Chalupku 1361/30, Kežmarok,
dátum narodenia ...................., za cenu 26,60 eur/m2.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 105/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Silvii
Bekešovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Silvii
Bekešovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu do 30. 11. 2020.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 106/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Anne
Rusnačíkovej s manželom Jánom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Anne
Rusnačíkovej s manželom Jánom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na
dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 107/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Eme
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Eme
Rusnačíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 108/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Jane
Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Jane
Lopatovskej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 109/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Márii
Venglarčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným

osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Márii
Venglarčíkovej, trvale bytom Gen. Šteánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 110/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Oliverovi
Pištovi s manželkou Máriou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu
jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 111/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14
Františkovi Gavorčíkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom
hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy
o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 28 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi
Františkovi Gavorčíkovi, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu
jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 112/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 Ľudmile
Harmanovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok je prípadom hodným

osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi Ľudmile
Harmanovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 113/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2466/5 Petrovi
Kaščákovi, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Petrovi Kaščákovi,
trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok, na dobu desať rokov.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 114/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2466/7 Margite
Laufikovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi Margite
Laufikovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, na dobu desať rokov.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 Lucii
Reľovskej, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok je prípadom hodným osobitného

zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii Reľovskej,
trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok, na dobu do 30. 11. 2020.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 116/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2466/9 Kataríne Šilhovej
s manželom Jakubom, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcovi Kataríne Šilhovej
s manželom Jakubom, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok na dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 117/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 Lívii
Garstkovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu v zmysle
zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii Garstkovej,
trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok, na dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 118/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 Martinovi
Hrušovskému s manželkou Renátou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok je

prípadom hodným osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie
zmluvy o nájme bytu v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 22 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi Martinovi
Hrušovskému s manželkou Renátou, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok na
dobu troch rokov.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 119/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhod uje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A Alene
Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok je prípadom hodným
osobitného zreteľa, z dôvodu práva nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme bytu
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
schvaľuje
nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi Alene
Česelkovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok na dobu do 30. 11. 2020.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 120/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 Košická 2466/9 v Kežmarku
Michaele Kušmirekovej s manželom Branislavom, trvale bytom Lanškrounská 1605/24,
Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s dvomi
nezaopatrenými deťmi, bývajúcu v podnájme v dvojizbovom byte, ktorý je pre štvorčlennú
rodinu už nepostačujúci a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
Mesto Kežmarok v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím.
schvaľuje
nájom bytu č. 19 v bytovom dome Košická 2466/9, Kežmarok, Michaele Kušmirekovej
s manželom Branislavom, trvale bytom Lanškrounská 1605/24, Kežmarok, na dobu
jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 121/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 6 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1

v Kežmarku Michalovi Hurdichovi s manželkou Lenkou, trvale bytom Weilburská 2550/11,
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s jedným
nezaopatreným dieťaťom, ktorá v súčasnosti býva v dvojizbovom mestskom nájomnom
byte č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku, ktorý je pre trojčlennú rodinu
už nepostačujúci.
schvaľuje
nájom bytu č. 6, v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, Michalovi Hurdichovi
s manželkou Lenkou, trvale bytom Weilburská 2550/11, Kežmarok, na dobu do 31.7.2022.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 122/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11
v Kežmarku Kristíne Smatanovej s manželom Antonom, trvale bytom Obrancov mieru
1512/7, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o manželov,
v súčasnosti bývajúcich v podnájme v jednoizbovom byte, ktorý je pre budúcu trojčlennú
rodinu už nepostačujúci a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
schvaľuje
nájom bytu č. 20, v bytovom dome Weilburská 2550/11, Kežmarok, Kristíne Smatanovej

s manželom Antonom, trvale bytom Obrancov mieru 1512/7, Kežmarok, na dobu do
30.11.2022.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 123/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A
v Kežmarku Ľubomírovi Kurucovi s manželkou Janou, trvale bytom Karola Kuzmányho
1577/13, Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu
s jedným nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva v stiesnených podmienkach spoločne
s rodičmi v byte a je potrebné vyriešiť ich bytovú situáciu.
schvaľuje
nájom bytu č. 18, v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, Ľubomírovi
Kurucovi s manželkou Janou, trvale bytom Karola Kuzmányho 1577/13, Kežmarok, na
dobu do 30.11.2022.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 124/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku
Danielovi Gallymu s manželkou Lýdiou, trvale bytom Košická 2485/13, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu – rodičia, dcéra a vnučka,
ktorá v súčasnosti býva v bezbariérovom byte č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13
v Kežmarku a nie je v jej možnostiach riešiť bytovú situáciu inak. Mesto Kežmarok
v súčasnosti neeviduje žiadosť o prenájom bezbariérového bytu od osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím.
schvaľuje
nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok Danielovi Gallymu
s manželkou Lýdiou, trvale bytom Košická 2484/13, Kežmarok, na dobu jedného roka.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 01. 06. 2020
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 125/2020
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, že prenájom rodinného domu na Slavkovskej 712/47 v Kežmarku

Rastislavovi Brijovi s manželkou Boženou, trvale bytom Severná 1489/11, Kežmarok je
prípadom hodným osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu so šiestimi nezaopatrenými
deťmi, ktorá býva dlhodobo v podnájmoch, čo je finančne veľmi náročné a vlastné bývanie
si pre nedostatok finančných prostriedkov nemôžu vyriešiť.
schvaľuje
prenájom rodinného domu na Slavkovskej 712/47, Kežmarok, Rastislavovi Brijovi
s manželkou Boženou, trvale bytom Severná 1489/11, Kežmarok, na dobu jedného roka za
nájomné vo výške 73 eur/mesiac.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

