
Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 266/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

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

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. 

polroka 2022 

5. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 

6. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2021, kt. sa mení VZN mesta Kežmarok                    

č. 11/2018 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení, kt. sú zriadené na území 

mesta Kežmarok  

7. Návrh VZN Kežmarok č. ... /2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok                    

č. 2/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Kežmarok v znení VZN mesta Kežmarok č. 12/2020 

8. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2021, kt. sa mení VZN mesta Kežmarok                 

č. 11/2019 o miestnych daniach 

9. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2021, kt. sa určuje suma úhrady za sociálnu 

službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej služby                      

v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok   

10. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2021 o poskytovaní sociálnych služieb 

11. Návrh na schválenie Zásad prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve mesta 

Kežmarok 

12. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2021, kt. sa ruší VZN Mesta Kežmarok č. 1/2013,                                       

kt. sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok v znení VZN mesta 

Kežmarok č. 6/2016  

13. 1. Návrh na schválenie Dodatku č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok  

13. 2. Návrh na schválenie výšky vstupného na verejné korčuľovanie  

13. 3. Návrh na schválenie výšky nájomného reklamných plôch na Zimnom štadióne                   

v Kežmarku 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu Rozpočtu Mestakik Kežmarok na 

rok 2022  s výhľadom na roky 2023 – 2024 

15. Návrh Rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 

16. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

16. 1. Návrh na prenájom nebytových priestorov – kancelárie a telocvične v objekte 

Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok 



a prenájom v areáli Futbalového štadióna F1, F2 a ľadovej plochy v objekte Zimného 

štadióna, Trhovište 1064/10, 060 01 Kežmarok pre: Mestský športový klub Kežmarok, 

Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 42083478 

16. 2. Návrh na zrušenie uznesenia č. 136/2021 zo dňa 28. 10. 2021 a návrh na prenájom 

telocvične v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 

Kežmarok a prenájom atletickej dráhy v areáli Futbalového štadióna F1, Trhovište 

1857/2, Kežmarok pre: Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 1040/19, 060 01 

Kežmarok, IČO: 36155667 

16. 3. Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte Polikliniky,  Hviezdoslavova 

253/27, 060 01 Kežmarok pre MUDr. Annu Uhrovú, Tvarožnianska 6, 060 01 Kežmarok 

16. 4. Návrh na nájom bytu č. 2, Košická 2466/5, Kežmarok, č. 4, Lanškrounská 2501/1, 

Kežmarok, č. 5, Weilburská 2442/5, Kežmarok, č. 6, Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  

č. 9, Košická 2485/11, Kežmarok, č. 14, Weilburská 2442/7, Kežmarok, č. 17, 

Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, č. 30, Weilburská 2550/13, Kežmarok, č. 10, 

Košická 2485/13, Kežmarok 

16. 5. Návrh na opakovaný nájom bytov 

16. 6. Návrh na úpravu podmienok prenájmu lesného majetku v k. ú. Tatranská 

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

Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry 

16. 7. Návrh na prenájom častí pozemkov parc. č. KN-C 1663/2, KN-C 1782                        

a KN-C 3174, k.ú. Kežmarok, pre stavbu ,,I/66 – 064 Kežmarok most“, za účelom 

zriadenia provizórnych mostov cez rieku Poprad a dočasnej obchádzky k provizórnym 

mostom – Slovenská správa ciest IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, Kežmarok 

16. 8. Návrh na zrušenie uznesenia č. 148/2021 zo dňa 28.10.2021 a návrh na prenájom 

časti pozemku pre stavbu „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“ - 

Prešovský samosprávny kraj v správe Strednej odbornej školy, IČO: 000159468 

16. 9. Návrh na zriadenie vecného bremena k. ú. Kežmarok – Prešovský samosprávny 

kraj 

16. 10. Návrh na bezodplatný prevod nehnuteľného majetku- Velneg, s.r.o., Nižná      

brána 983/12, Kežmarok 

17. Zmena Územného plánu mesta Kežmarok – návrh na začatie procesu zmien 

18. Vzdanie sa funkcie riaditeľa a menovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej 

organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok 

19. Návrh na voľbu prísediacich Okresného súdu Kežmarok 

20. Návrh na schválenie plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na 

kalendárny rok 2022 

21. Rôzne 

22. Interpelácie 

23. Záver 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 267/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

p. poslanca Andreja Zreľaka 

p. poslanca Miroslava Perignátha 

   

v o l í  do volebnej komisie: 

p. poslanca Jozefa Matiu za predsedu komisie   

p. poslanca Jozefa Juhásza za člena komisie  

p. poslanca Ľuboslava Kovalského za člena komisie  

  

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

-  primátorom určených overovateľov zápisnice: 

p. poslankyňu Eleonóru Levickú 

p. poslanca Ondreja Jankuru 

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 268/2021 

 

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

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  1.12.2021,  za kontrolované obdobie roka 

2021 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 269/2021 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka 2022 podľa predloženého návrhu                     

a v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 270/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2021 rozpočtovým opatrením      

č. 06/2021 podľa predloženého návrhu; 

 

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

Kežmarok v roku 2021 vo výške 455 480 €  

      -    Podprogram 15.1 Nemocnica – rekonštrukcia; 

 

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

Kežmarok v roku 2021 vo výške 498 230 € na finančné krytie aktivity: 

- Prvok 2.1.5 Cyklochodník Kežmarok - Stráne – Mlynčeky 

- Prvok 3.4.3 Projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy                     

                        v Kežmarku"     

- Prvok 3.4.3 Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová 

- Prvok 3.4.3 Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16  

- Prvok 3.4.3 Projekt „Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok“ 

- Prvok 7.1.2 Projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry                            

-                         v Kežmarku“ 



- Prvok 7.1.3 Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“ 

- Prvok 10.4.5 Projekt „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok“ 

- Prvok 11.3.2 Projekt "Zlepšenie úrovne tech. a priestorového riešenia  mestskej  

                        knižnice"   

- Prvok 12.1.2 Projekt „Revitalizácia a údržba zelene - Revitalizácia vnútrobloku  

                        Juh“ 

- Prvok 12.3 Detské ihriská - nákup prvkov na detské ihriská 

- Prvok 13.9 Projekt „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ 

- Prvok 15.4 Projekt "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu"   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 271/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 5/2021,  ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mesta Kežmarok                 

č. 11/2018 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských 

zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Kežmarok v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 5/2019, Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok č. 14/2019, 

Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok  č. 7/2020 a Všeobecne záväzného  

nariadenia  mesta Kežmarok č. 10/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 272/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  sa uznieslo  na Všeobecne záväznom  nariadení mesta 

Kežmarok č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

Kežmarok č. 2/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území mesta zmenené a doplnené  Všeobecné záväzným nariadením  mesta 

Kežmarok č. 12/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území mesta Kežmarok, podľa predloženého návrhu  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 273/2021 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

s a    u z n á š a  

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. 7/2021, ktorým sa mení Všeobecne 

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

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 3/2020 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Kežmarok č. 2/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 274/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

s a       u z n i e s l o  

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 8/2021, ktorým sa určuje suma 

úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady za poskytovanie sociálnej 

služby v Zariadení pre seniorov a Zariadení opatrovateľskej služby Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 275/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

sa    u z n i e s l o 

 

na Všeobecne záväznom nariadení  č. 9/2021 o poskytovaní sociálnych služieb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 276/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

u  r  č  u  j  e 

 

Zásady prideľovania nájomných bytov podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 277/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

s a    u z n á š a  

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. 10/2021, ktorým sa ruší VZN Mesta 

Kežmarok č. 1/2013, ktorým sa upravuje nájom bytov vo vlastníctve mesta Kežmarok                   

v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 6/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 278/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e Dodatok č. 13 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení 

Dodatkov č. 1-12 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 279/2021 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

 s ch v a ľ u j e 

 

 vstupné na verejné korčuľovanie vo výške:  

 

dieťa do 12 rokov vrátane       zdarma 

 

 doprovod dieťaťa do 12 rokov bez korčulí – 1 osoba  zdarma  

 

osoba s trvalým pobytom  

na území mesta Kežmarok alebo držiteľ mestskej karty  0,50 eur/osoba/vstup  

 

osoba s trvalým pobytom mimo územia 

mesta Kežmarok              2,50 eur/vstup/osoba mesta Kežmarok  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 280/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ch v a ľ u j e  

 

nájomné pre reklamné plochy na zimnom štadióne v Kežmarku vo výške:  

reklamná plocha na mantinely       50,00 eur/m2 /mesiac  

reklamná plocha na ľadovej ploche      70,00 eur/m2 /mesiac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 281/2021 

 

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

kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 

2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 282/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2022 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný 

vo výške 26 161 465 €; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej 

klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu, do 

úrovne hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie a podľa cieľov a merateľných 

ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 

s výhľadom na roky 2023 a 2024, 

b) objem mzdových prostriedkov pre mestskú políciu – ekonom. klasifikácia 610             

                                                                                                       vo výške           361 000 € 

c) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok      vo výške       1 654 772 € 

d) príspevok pre Mestské kultúrne stedisko              vo výške           20 000 € 

e) 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  68 000 €,   

     pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok          vo výške           12 000 €, 

     pre Mestský hokejový klub Kežmarok            vo výške           33 000 €,        

- na úhradu za športovú činnosť 

    pre Mestský športový klub             vo výške         110 000 €, 

    pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok          vo výške           20 000 €, 

               pre Mestský hokejový klub Kežmarok            vo výške           20 000 €, 

f) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území 

mesta Kežmarok 

- na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku pre Útulok 

(Združenie pre pomoc túlavým, týraným zvieratám v meste Kežmarok)  

                                                                                                                    vo výške            3 700 €, 

g) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti 

a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva 

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových 

nákladov 

pre Klub priateľov Magury              vo výške          3 000 €, 

- na úhradu za kultúrnu činnosť 

pre Klub priateľov Magury              vo výške           9 000 €. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 283/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 

na roky 2023 a 2024 podľa predloženého návrhu.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 284/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 

2022 celkom vo výške 953 710 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov: 

 

Prvok 2.1.5 Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky 

Prvok 3.4.3 
Projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy                      

v Kežmarku"   

Prvok 3.4.3 Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová 

Prvok 3.4.3 Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte Dr. Alexandra 16  

Prvok 3.4.3 Projekt „Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok“ 

Prvok 7.1.2 
Projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 

v Kežmarku“ 

Prvok 7.1.3 Projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Kežmarok“ 

Prvok 10.4.5 Projekt „Rekonštrukcia Spoločensko-športového centra Kežmarok“ 

Prvok 11.3.2 
Projekt "Zlepšenie úrovne tech. a priestorového riešenia  mestskej 

knižnice"   

Prvok 12.1.2 
Projekt „Revitalizácia a údržba zelene - Revitalizácia vnútrobloku 

Juh“ 

Provk 12.3 Detské ihriská - nákup prvkov na detské ihriská 

Prvok 13.9 Projekt „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“ 

Prvok 15.1 Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

Prvok 15.4 Projekt "Zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu"   

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 285/2021 

  

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok:  

-     kancelária – miestnosť č.4 o výmere 17,50 m
2
 

-     kancelária – miestnosť č.16 o výmere 17,50 m
2
 

-     kancelária – miestnosť č.5 o výmere 64,55 m
2
 

-     kancelária – miestnosť č.20 o výmere 16,66 m
2
  

-     kancelária – miestnosť č.20/a o výmere 16,10 m
2 

 

-     malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14,  počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 15, počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

2. v objekte futbalového štadióna F1 s. č. 860  

-  areál F1 s príslušenstvom v objekte s. č. 860 - počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.3 o výmere 16,00 m
2
 

- kancelária – miestnosť č.4 o výmere 16,00 m
2
 

 

3. v objekte futbalového štadióna F2 s. č. 990  

-  areál F2 s príslušenstvom v objekte s. č. 990 - počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

- kancelária – miestnosť č.1 o výmere 48,00 m
2
 

 

4. v objekte zimného štadióna s. č. 748  

-  areál zimného štadióna s príslušenstvom v objekte s. č. 748 - počas tréningov 

a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, 

na dobu určitú, a to do 31.12.2022, pre Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 

060 01 Kežmarok, IČO: 42083478, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada 

Jančeka, futbalovom štadióne F1 a F2 a zimnom štadióne pre Mestský športový klub 

Kežmarok, ktorý je dobrovoľné občianske združenie športovcov, funkcionárov 

a priaznivcov športu a športového hnutia v meste Kežmarok, ktorí vyvíjajú svoju činnosť 

na základe svojich potrieb s ohľadom na Program rozvoja mesta Kežmarok. Účelom 

činnosti MŠK je starať sa o rozvoj športovej činnosti v celej šírke, s osobitným zreteľom na 

rozvoj mládežníckeho športu, na zlepšenie podmienok pre jeho rozvoj na území mesta 



Kežmarok a zastupovať záujmy športovcov pôsobiacich v jednotlivých kluboch a oddieloch 

združených v MŠK.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov: 

1. v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok:  

-     kancelária – miestnosť č.4 o výmere 17,50 m
2
 

-     kancelária – miestnosť č.16 o výmere 17,50 m
2
 

-     kancelária – miestnosť č.5 o výmere 64,55 m
2
 

-     kancelária – miestnosť č.20 o výmere 16,66 m
2
  

-     kancelária – miestnosť č.20/a o výmere 16,10 m
2
 

-     malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14,  počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť č. 15, počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

2. v objekte futbalového štadióna F1 s. č. 860  

-  areál F1 s príslušenstvom v objekte s. č. 860 - počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.3 o výmere 16,00 m
2
 

- kancelária – miestnosť č.4 o výmere 16,00 m
2
 

 

3. v objekte futbalového štadióna F2 s. č. 990  

-  areál F2 s príslušenstvom v objekte s. č. 990 - počas tréningov a zápasov, podľa 

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

- kancelária – miestnosť č.1 o výmere 48,00 m
2
 

 

4. v objekte zimného štadióna s. č. 748  

-  areál zimného štadióna s príslušenstvom v objekte s. č. 748 - počas tréningov 

a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok,  

na dobu určitú, a to do 31.12.2022, za nájomné podľa platných  Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 286/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

zrušuje uznesenie č. 136/2021 zo dňa 28.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 287/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom veľkej telocvične v objekte 

Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok a atletickej 

dráhy v areáli Futbalového štadióna F1, Trhovište 1857/2, 060 01 Kežmarok, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to veľkú 

telocvičňu do 30.06.2022 a atletickú dráhu na obdobie od 16.05.2022 do 17.06.2022, pre 

Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 1040/19, 060 01 Kežmarok, IČO: 36155667, je 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom telocvične v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, 

Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok a atletickej dráhy v areáli Futbalového štadióna F1, 

Trhovište 1857/2, 060 01 Kežmarok, počas vyučovania telesnej a športovej výchovy žiakov  

 

 

 



na školský rok 2021/2022, s výnimkou školských prázdnin, štátnych sviatkov a dní 

pracovného pokoja. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 1040/19, 060 01 Kežmarok 

nedisponuje vlastnou telocvičňou a ani atletickou dráhou. 

 

a  s ch v a ľ u j e  

 

prenájom veľkej telocvične v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 

2250/19, 060 01 Kežmarok a atletickej dráhy v areáli Futbalového štadióna F1,  

Trhovište 1857/2, 060 01 Kežmarok, pre Školu umeleckého priemyslu, Slavkovská 1040/19, 

060 01 Kežmarok, IČO: 36155667, podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými 

službami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to veľkú telocvičňu do 30.06.2022 a atletickú 

dráhu na obdobie od 16.05.2022 do 17.06.2022, za nájomné podľa platných Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 288/2021 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok o celkovej výmere 43,69 m
2
, na dobu 

neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre MUDr. Annu Uhrovú, Tvarožnianska 6, 

060 01 Kežmarok, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Uvedený nebytový priestor v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27,       

060 01 Kežmarok, užívala spoločnosť Psychiatria - Uhrová, s.r.o., IČO: 36717959, 

Hviezdoslavova 253/27, Kežmarok s ktorou bola uzavretá nájomná zmluva                                       

č. 47/NP/ZDR/2008 zo dňa 30.10.2008, na dobu neurčitú. Nakoľko spoločnosť Psychiatria -  

Uhrová, s.r.o., IČO: 36717959, Hviezdoslavova č. 253/27, Kežmarok je podľa § 768s ods. 2 

zákona č. 513/1991 Zb. v znení č. 390/2019 Z.z. vymazaná, z tohto dôvodu  MUDr. Anna 

Uhrová, Tvarožnianska 6, 060 01 Kežmarok požiadala o prenájom nebytového priestoru 



v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, za účelom zabezpečenia 

pokračovania poskytovania špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore psychiatria, 

na základe Licencie číslo: LIB/PO/1043/06 zo dňa 15.05.2006 na výkon zdravotníckeho 

povolania v povolaní lekár v odbore psychiatria, vydanou Slovenskou lekárskou komorou, 

Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 

Kežmarok o celkovej výmere 43,69 m
2
, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 

lehotou, pre MUDr. Annu Uhrovú, Tvarožnianska 6, 060 01 Kežmarok, za účelom 

poskytovania špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore psychiatria, na základe  

Licencie číslo: LIB/PO/1043/06 zo dňa 15.05.2006 na výkon zdravotníckeho povolania 

v povolaní lekár v odbore psychiatria, vydanou Slovenskou lekárskou komorou, 

Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, za nájomné podľa platných  Zásad hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 1 241,20 eur/rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 289/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku, 

Mgr. Marte Pletzovej,  trvale bytom Vlková 120, okres Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o osamelú matku s nezaopatreným dieťaťom, ktorá býva so svojou 

starou mamou a sestrou. Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť 

nemôžu.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok, Mgr. Marte Pletzovej, trvale 

bytom Vlková 120, okres Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 290/2021 

 

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. 4 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 

v Kežmarku pre Nikolu Piešťanskú, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa. 



Odôvodnenie: Presťahovanie sa do bytu s viac vyhovujúcim dispozičným riešením z dôvodu 

narodenia sa ďalšieho dieťaťa.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 4 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, Nikole Piešťanskej, 

trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 291/2021 

 

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. 5 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku, 

pre Miriam Rusnákovú, trvale bytom 2501/1A, Kežmarok je prípadom hodným osobitného 

zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa päťčlennej rodiny s tromi nezaopatrenými deťmi                       

do väčšieho bytu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2442/5, Kežmarok, Miriame Rusnákovej, 

trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 292/2021 

 

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. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 

v Kežmarku, pre Katarínu Mišanikovú, trvale bytom Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 

je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Invalidná dôchodkyňa Katarína Mišaniková býva v súčasnosti u známych 

a potrebuje vyriešiť bytovú situáciu.   

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, Kataríne Mišanikovej, 

trvale bytom Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, na dobu určitú,   do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 293/2021 

 

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. 9 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku, 

pre Pavla Ničpana, trvale bytom Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 



Odôvodnenie: Ide o štvorčlennú rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi, ktorá prechodne 

žije v rodinnom dome starej mamy spolu s ďalšími dvomi rodinami. Pre nedostatok 

finančných prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôžu.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2485/11, Kežmarok, Pavlovi Ničpanovi, trvale 

bytom Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 294/2021 

 

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. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku, 

pre Moniku Kmečovú, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa do bytu na nižšom poschodí z dôvodu zhoršenia 

zdravotného stavu. Ide o invalidnú dôchodkyňu a terajšie 4.poschodie v predmetnom 

bytovom dome je pre ňu fyzicky náročné. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7, Kežmarok, Monike Kmečovej, trvale 

bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 295/2021 

 

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. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C 

v Kežmarku, pre Jozefa Bafiu, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok je 

prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa štvorčlennej rodiny s dvomi nezaopatrenými deťmi                    

do väčšieho bytu. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Jozefovi Bafiovi, 

trvale bytom Lanškrounská 2527/1C,  Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 296/2021 

 

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. 30 v bytovom dome Weilburská 2550/13 

v Kežmarku, pre Antona Hrica s manželkou Magdalénou, trvale bytom Weilburská 

2550/13, Kežmarok,  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 



Odôvodnenie: Presťahovanie sa rodiny so šiestimi nezaopatrenými deťmi do bytu                               

na vyššom poschodí s balkónom. Rodina v súčasnosti býva na prízemí, v byte                                  

bez balkóna. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 30 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, Antonovi Hricovi 

s manželkou Magdalénou, trvale bytom Weilburská 2550/13,  Kežmarok, na dobu určitú, 

do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 297/2021 

 

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. 10, v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku 

pre prof. MUDr. Alexandra Ostró, CSc., MBA, trvale bytom Suchodolinská 1328/3, 040 01 

Košice,  je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Stabilizácia sekundárneho lekára Gynekologicko – pôrodnického oddelenia 

nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. Huncovská 42. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok, prof. MUDr. Alexandrovi 

Ostró, CSc., MBA, trvale bytom Suchodolinská 1328/3, 040 01 Košice,  na dobu určitú,      

do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 298/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 

nájomcovi Monike Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu 

určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 299/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku 

nájomcovi Tomášovi Brijovi,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 300/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcom 

Petrovi Šiškovi s manželkou, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok, na dobu určitú,                

do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 301/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi 

Adriane Knapikovej, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok, na dobu určitú,                           

do 31.10.2022.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 302/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi 

Vladislavovi Knihovi,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu určitú,                          

do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 303/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku nájomcovi 

Sandre Jankurovej,  trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, na dobu určitú,                          

do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 304/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku nájomcom 

Kataríne Šilhovej s manželom Jakubom,  trvale bytom  Košická 2485/11, Kežmarok,                      

na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 305/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcom Márii 

Suchanovskej s manželom Rastislavom, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok,  na dobu 

určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 306/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1         

v Kežmarku, nájomcovi Ivanovi Madaraszovi, trvale bytom Obrancov mieru 1512/7, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA   

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 307/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi 

MUDr. Denysovi Poliakovi s manželkou Natáliou,  trvale bytom  Weilburská 2396/1, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2022. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 309/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, že úprava podmienok prenájmu, a to prenájom za znížené nájomné určené 

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Kežmarok vo výške 1,-- € za celý predmet 

nájmu za 1 rok do 31. 12. 2031 a vzdanie sa práva Mesta Kežmarok na úhradu nájomného 

od nájomcu Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 0590 60 Vysoké Tatry, 

IČO: 46 119 809 za obdobie od 19. 04. 2021 do nadobudnutia účinnosti dodatku č. 5 

k Nájomnej zmluve č. 67/2011/OM zo dňa 18. 04. 2011 v znení dodatkov č. 1-4, na základe 

ktorej je prenajímaný nehnuteľný majetok Mesta Kežmarok, a to lesný majetok - lesné 

pozemky, lesné sklady, lesné cesty, zvážnice a chodníky nachádzajúci sa v katastrálnom 

území Tatranská Lomnica, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami a Kežmarok pre nájomcu, 

spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry, 

IČO: 46 119 809, je prípadom hodným osobitného zreteľa.  

 

Odôvodnenie: Spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030,                 

059 60 Vysoké Tatry má na základe Nájomnej zmluvy č. 67/2011/OM zo dňa 18. 04. 2011             

v znení dodatkov č. 1-4 v nájme lesný majetok – lesné pozemky, lesné sklady, lesné cesty, 

zvážnice a chodníky nachádzajúce sa v katastrálnom území Tatranská Lomnica, Mlynčeky, 

Stráne pod Tatrami a Kežmarok, ktorých vlastníkom je Mesto Kežmarok. Ide o spoločnosť 

založenú Mestom Kežmarok, za účelom zabezpečenia hospodárenia s lesným majetkom 

mesta. Nájomca v súčasnej dobe vykonáva minimálne úmyselné ťažby dreva, ktoré sú 

jediným priamym zdrojom jeho príjmu. Za uplynulé obdobie rokov 2011 – 2016 pri ďaleko 

vyššom objeme ťažieb nájomca neuhrádzal nájomné. Nájomca bude v nasledujúcom 

období závislý na externých zdrojoch z rôznych podporných programov, aby zabezpečil 

všetky činnosti, ktoré mu ukladá Program starostlivosti o lesy schválený na roky 2017 - 

2026. Prostriedky z externých zdrojov nie je možné použiť  na úhradu nájomného, ani 

prevádzkových nákladov nájomcu, ale iba na činnosti v lesnom hospodárstve.  

   

s c h v a ľ u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písmeno c) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov úpravu podmienok prenájmu, a to prenájom za znížené nájomné určené v súlade 

so Zásadami hospodárenia s majetkom Kežmarok vo výške 1,-- € za celý predmet nájmu                

za 1 rok do 31. 12. 2031 a vzdanie sa práva Mesta Kežmarok na úhradu nájomného               

od nájomcu Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 0590 60 Vysoké Tatry, 



IČO: 46 119 809 za obdobie od 19. 04. 2021 do nadobudnutia účinnosti dodatku č. 5 

k Nájomnej zmluve č. 67/2011/OM zo dňa 18. 04. 2011 v znení dodatkov č. 1-4, na základe 

ktorej je prenajímaný nehnuteľný majetok Mesta Kežmarok, a to lesný majetok - lesné 

pozemky, lesné sklady, lesné cesty, zvážnice a chodníky nachádzajúci sa v katastrálnom 

území Tatranská Lomnica, Mlynčeky, Stráne pod Tatrami a Kežmarok pre nájomcu, 

spoločnosť Lesy mesta Kežmarok, s.r.o., Kežmarské Žľaby 12030, 059 60 Vysoké Tatry, 

IČO: 46 119 809.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 310/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

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

CKN =č. 1663/2, o výmere 200 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č. 1782 

o výmere 20 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN č. 3174 o výmere 697 m

2
, druh 

pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Kežmarok, zapísaných na LV č. 1,                  

vo vlastníctve mesta Kežmarok pre spoločnosť Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 

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

Odôvodnenie: Slovenská správa ciest IVSC Košice realizovala v rámci stavby „I/66 – 064 

Kežmarok most“, dočasné premostenie cez rieku Poprad a dočasnú obchádzku 

k provizórnemu mostu v intraviláne mesta Kežmarok, z dôvodu havarijného stavu 

súčasného mosta a jeho potrebnej rekonštrukcie. Nakoľko k rekonštrukcii mosta prebieha 

v súčasnosti výber dodávateľa stavby verejným obstarávaním, potrebuje Slovenská správa 

ciest IVSC Košice  využívať predmetné pozemky k plánovanému ukončeniu realizácie 

stavby „I/66 – 064 Kežmarok most“ do 31.12.2022. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

prenájom častí pozemkov parc. CKN č. 1663/2, o výmere 200 m
2
, druh pozemku ostatná 

plocha, parc. CKN č. 1782 o výmere 20 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN              



č. 3174 o výmere 697 m
2
, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Kežmarok, 

zapísaných na LV č. 1, vo vlastníctve mesta Kežmarok,  podľa geometrického plánu             

č. 121/2020, vyhotoveného GEOPLAN spol. s.r.o., L.Svobodu 4885/91, Poprad, Danou 

Gurovičovou, dňa 11.11.2020, na uzatváranie nájomných zmlúv – dočasné zábery pre 

stavbu: ,,I/66-064 Kežmarok most, I. a II. etapa“ a podľa projektovej dokumentácie stavby 

,,I/66–064 Most Kežmarok, ktorú vyhotovil DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov,                

Ing. Ján Pariľak, Jarková 28,  080 01 Prešov,  pre Slovenskú správu ciest, Miletičova 19, 

Bratislava, IČO: 003328,  na dobu  určitú, do 31.12.2022,  za nájomné stanovené Znaleckým 

posudkom č. 8/2021, vyhotoveným Ing. Beátou Serbinovou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 311/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

z r u š u j e  

 

uznesenie č. 148/2021 zo dňa 28.10.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 312/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

 s c h v a ľ u j e 

 

 nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prenájom časti pozemku o výmere 50 m2 

parc. M E S T O K E Ž M A R O K 16.8/3 KN-C č. 2460/4, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 2068 m2 , k. ú. Kežmarok, evidovaného na LV č. 2664, vo výlučnom vlastníctve 

Prešovského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy, IČO: 000159468, 

Kušnierska brána č. 349, 060 01 Kežmarok, v prospech Mesta Kežmarok, na dočasný záber 

pozemku počas realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“, 

na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, za nájomné vo výške 

ročného nájmu za 1 m2 - 1,96 €, stanovenej znaleckým posudkom č. 141/2021 vyhotoveným 

Ing. Jánom Trebuňom, v celkovej výške za záber počas trvania nájmu - 98,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 313/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov zriadenie vecného bremena „in rem“ na 

dobu neurčitú na časti pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec Kežmarok, 

zapísané na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva             

č. 2430, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-E č. 6779/1, orná pôda o výmere 469 m
2
,  

- parc. KN-E č. 6621, ostatná plocha o výmere 3106 m
2
,  



spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena strpieť: 

- umiestnenie elektromerového rozvádzača a uloženie elektrickej prípojky na dotknutých 

pozemkoch k  stavbe „Rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, vybudovanie 

samostatnej el. prípojky a merania v objekte telocvične T2“, katastrálne územie 

Kežmarok, na pozemku parc. KN-C č. 663/1, v rozsahu geometrického plánu                 

na zriadenie vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na dotknuté pozemky, pri  

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

v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na zriadenie vecného 

bremena. 

 

Vecné bremeno bude zriadené „in rem“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného 

z vecného bremena Prešovský samosprávny kraj, IČO 37 870 475, Námestie mieru 2, 

Prešov, ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 663/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 

995 m
2
, v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na liste vlastníctva č. 168, v rozsahu 

geometrického plánu na porealizačné zameranie inžinierskych sietí a to dĺžkou elektrickej 

prípojky a jej ochranným pásmom na dotknutých pozemkoch, ktorý dá po jej realizácii 

vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je 3,00 eur/m dĺžky elektrickej 

prípojky. 

Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí oprávnený 

z vecného bremena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 314/2021 

  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

bezodplatný prevod nehnuteľného majetku – prístupových komunikácií, chodníkov                 

a parkovacích miest pre obyvateľov sídliska JUH a obyvateľov polyfunkčného domu,               



do vlastníctva mesta Kežmarok, postavených na novovytvorených pozemkoch 

v katastrálnom území Kežmarok, parc. CKN č. 668/177 o výmere 626 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. CKN č. 668/178 o výmere 57 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, odčlenených z pôvodného pozemku, parc. CKN č. 668/3 

o výmere 15 503 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,             

na novovytvorených pozemkoch v katastrálnom území Kežmarok parc. CKN č. 668/181 

o výmere 30 m
2
, druh pozemku ostatná plocha a parc. CKN č. 668/182 o výmere 5 m

2
, druh 

pozemku ostatná plocha, odčlenených z pôvodného pozemku, parc. CKN  č. 668/104 

o výmere 137 m
2
, druh pozemku ostatná plocha, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, na 

novovytvorenom pozemku parc. CKN č. 670/162 o výmere 107 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, odčleneného z pôvodného pozemku, parc. CKN č. 670/39 

o výmere 3742 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste 

vlastníctva č. 1,   

na novovytvorenom pozemku v katastrálnom území Kežmarok parc. CKN č. 670/163 

o výmere 27 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorého časti boli odčlenené 

z pôvodných pozemkov, parc. CKN č. 668/2 o výmere 19592 m
2
, druh pozemku ostatná 

plocha, zapísaného na liste vlastníctva č. 1 a parc. EKN č. 1110/3 o výmere 4072 m
2
, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 a na 

novovytvorených pozemkoch parc. CKN č. 668/179 o výmere 21 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie a parc. CKN č. 668/180 o výmere 623 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie odčlenených z pôvodného pozemku, parc. EKN č. 1108/1 

o výmere 1449 m
2
, druh pozemku trvalý trávny porast, zapísaného na liste vlastníctva č. 

2430, v súlade s GP č. 116/2021 vyhotoveným Ing. Andreou Šterbákovou, Železničná 

137/52, Veľká Lomnica, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym 

odborom dňa 02.07.2021 pod č. G1 498/21, vo všeobecnej hodnote, stanovenej podľa 

Znaleckého posudku č. 120/2021, vyhotoveného Ing. Petrom Repčákom, Podtatranská 36, 

059 71 Ľubica, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 315/2021 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku súhlasí so začatím procesu obstarávania zmeny 

Územného plánu mesta Kežmarok v lokalite Stražanská cesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 316/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

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

 

vzdanie sa funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta 

Kežmarok Ing. Miroslava Škvareka, MPH, nar. ...................., trvale bytom: ............................ 

ku dňu 31.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 317/2021 

 

 Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

v y m e n ú v a  

 

za riaditeľa príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok  

Ing. Petra Gažiho , nar. .................., trvale bytom: ........................., s účinnosťou od 

01.01.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 318/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  

 

Ing. Viktora Lipčáka, nar ......................., trvale bytom ......................., ....................... za 

prísediaceho Okresného súdu Kežmarok na funkčné obdobie štyroch rokov s účinnosťou 

od 01.01.2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2021 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 319/2021 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku     

 

s c h v a ľ u j e  

 

Kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2022:  

 

   -  17. 02. 2022 (štvrtok) 

   -  21. 04. 2022 (štvrtok) 

   -  23. 06. 2022 (štvrtok) 

   -  22. 09. 2022 (štvrtok) 

   -  20. 10. 2022 (štvrtok) 

-  08. 12. 2022 (štvrtok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 


