
Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 1/2022 

 

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 hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok o kontrolnej činnosti za rok 2021 

4. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... / 2022 o poskytovaní   

         jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

6. Návrh na rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby z rozpočtu Mesta Kežmarok                 

       na rok 2022 podľa VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

7. Návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Kežmarok  

       na rok 2022 podľa VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 

9. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky   

       2014 – 2022 – za obdobie roka 2021 

10. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021 

11. Návrh na udelenie súhlasu s dočasným pozastavením nevykonávaných činností  

       Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.  na dobu jedného roka 

12. Návrh na vymenovanie do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské  

       kultúrne stredisko 

13. Návrh na schválenie zástupcu Mesta Kežmarok do funkcie konateľa obchodnej 

       spoločnosti Kežmarok Invest, s. r. o. 

14. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam 

14.1. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti  

   pozemku v k. ú. Kežmarok v prospech Pavla Džadoňa s manželkou Darinou  

    Džadoňovou, Kostolné námestie 2571/10B, 060 01 Kežmarok 

14.2. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach 

pozemkov v k. ú. Kežmarok  v prospech MUDr. Evy Brodanskej, Nábrežná 2,                

060 01 Kežmarok 

14.3. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti 

pozemku v k. ú. Kežmarok v prospech spoločnosti MIROND, spol. s  r. o. Kežmarok, 

Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok  

14.4. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach 

pozemkov v k. ú. Kežmarok v prospech spoločnosti S-DRINK, s. r. o. ,                  

Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok 



14.5. Návrh na zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu, práva 

umiestnenia vjazdu a na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku v k. ú. 

Kežmarok v prospech Ing. Rastislava Krišandu, Nad traťou 1492/24,                       

060 01 Kežmarok  

14.6. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach 

pozemkov v k. ú. Kežmarok v prospech Bc. Jaroslava Ryboviča, Generála Štefánika 

1318/32, 060 01 Kežmarok 

14.7. Návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Kežmarok pre Annu Brejovú, P.J. Šafárika 17, 

060 01 Kežmarok  

14.8. Návrh na prenájom časti pozemku v  k. ú. Kežmarok pre Šport je cesta – hokejbal, 

o. z., Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok 

14.9. Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre užívateľov záhrad                   

v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II.  

14.10. Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Rastislava Briju    

  s manželkou Boženou Brijovou, Slavkovská 712/47, 060 01 Kežmarok 

14.11. Návrh na výpožičku častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK,                

s. r. o. , Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok 

14.12. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 184/2020 zo dňa 15.10.2020 – Viktor 

Jefanov s manželkou Slávkou Jefanovovou, Kukučínova 2447/34, 060 01 Kežmarok  

14.13. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 182/2020 zo dňa 15.10.2020 - Cirkevný 

zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok 

14.14. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia č. 147/2020 zo dňa 28.10.2021 – Slovenská 

republika v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 

14.15. Návrh na podnájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku pre Nemocnicu AGEL Levoča a. s. , Probstnerova                    

cesta 2/3082, 054 01 Levoča 

14.16. Návrh na prenájom kotolní v objekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok pre spoločnosť Spravbytherm s. r. o., Starý trh 518/47, 060 01 Kežmarok 

14.17. Návrh na prenájom nebytového priestoru na ulici Dr. D. Fischera 707/7, 060 01 

Kežmarok pre Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.,                     

Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok 

14.18. Návrh na prenájom nebytového priestoru na ulici Dr. Alexandra 126/16,                     

060 01 Kežmarok pre Miroslava Faba ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO,                  

Kvetná 472/5, 058 01 Poprad 

14.19. Návrh na prenájom nebytových priestorov a športovísk v areáli futbalového 

štadióna F1 a F2 a v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 

2250/19, 060 01 Kežmarok pre  1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 

060 01 Kežmarok  

14.20. Návrh na prenájom nebytových priestorov  v objekte Mestskej športovej haly Vlada 

Jančeka, Nižná brána 2250/19, 060 01 Kežmarok pre Klub priateľov Magury, 

Michalská 2172/18, 060 01 Kežmarok 

14.21. Návrh na opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7,                   

060 01 Kežmarok 

 

 



14.22. Návrh na nájom bytov:  Lanškrounská 2527/1B, byt č. 8 

        Lanškrounská 2527/1C, byt č. 16 

        Lanškrounská 2527/1C, byt č. 19 

                   Košická  2466/5, byt č. 2 

        Košická  2224/12, byt č. 11 

        Weilburská 2442/5, byt č. 9 

        Weilburská 2442/7, byt č. 14 

        Weilburská 2550/13, byt č. 24,                                                       

       vo vlastníctve Mesta Kežmarok 

14.23. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom 

nebytových priestorov v objekte na ulici Hlavné námestie č. 23/58, 060 01 Kežmarok 

15. Rôzne 

16. Interpelácie 

17. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 2/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

p. poslanca Jozef Juhásza 

p. poslanca Ondreja Jankuru 

   

v o l í  do volebnej komisie: 

p. poslanca Jaroslava Maitnera za predsedu komisie   

p. poslanca Matúša Poláka za člena komisie  

p. poslanca Andreja Zreľaka za člena komisie  

  

 

 

 



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

-  primátorom určených overovateľov zápisnice: 

p. poslankyňu Martu Sabolovú  

p. poslanca Jozefa Matiu 

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 3/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra Mesta Kežmarok za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 4/2022 

 

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

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  10.2.2022,  za kontrolované obdobie roka 

2022 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 5/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na: 

 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 1/2022 o poskytovaní jednorazového 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa vrátane schváleného pozmeňujúceho návrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 6/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

dotácie pre kultúrne kluby z rozpočtu mesta na rok 2022 

 

1. Goralik 

Starý trh 485/46, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879286   1 500,00 € 

 

2. exTeatro 

Kruhová 1047/117, 059 71 Ľubica, IČO: 37946366   2 000,00 € 

 

3. Občianske združenie Gplus 

Starý trh 515/53, 060 01 Kežmarok, IČO: 42026717   1 200,00 € 

 

4. Združenie Domov Kežmarok 

Kostolné námestie 408/22, 060 01 Kežmarok, IČO: 37880896     800,00 € 

 

5. Východoslovenské folklórne združenie 

Priekopa 1391/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 00594504    1 600,00 € 

 

6. Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera Kežmarok 

Hviezdoslavova 198/12, 060 01 Kežmarok, IČO: 42345235  3 000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 7/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

dotácie pre ostatné športové kluby z rozpočtu mesta na rok 2022 

 

1. Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.  

Karola Kuzmányho 1576/17, 060 01 Kežmarok, IČO: 52790436           1500,00 € 

 

2. Telovýchovná jednota Severka Kežmarok – stolnotenisový klub 

Michalská 8, 060 01 Kežmarok, IČO: 31945805       750,00 € 

 

3. Občianske združenie REDS CREW TRAININGS  

Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, IČO: 45783730 

(účelovo použiť na úhradu nájomného mestských športovísk)     500,00 € 

 

4. Ping-pong club Fortuna-Dukla Kežmarok  

Priekopa 1483/45, 060 01 Kežmarok, IČO: 42035562 

(za podmienky zaradenia stolnotenisového stola do majetku mesta Kežmarok)   900,00 € 

 

5. Šport je cesta – hokejbal, oz  

Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975 

(účelovo použiť na prenájom ľadovej plochy)              1950,00 € 

 

6. Tanečno športové centrum TEMPO Kežmarok 

Nižná brána 982/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879677 

(za podmienky zmeny názvu podujatia „O pohár mesta Kežmarok“)           1000,00 € 

 

7. Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok 

Tatranská 1298/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 51447088            1000,00 € 

 

8. CK CYKLOŠPORT KEŽMAROK  

Ulica Mučeníkov 282/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 50270192 

(účelovo použiť 250 € na 1 preteky z celkového počtu 4 pretekov)            

1000,00 € 

 

9. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie 

Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 42384320 

(podujatie Detská atletika)                 1000,00 € 

 



10. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie 

Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 42384320 

(primárne použiť na nájom mestského športoviska - Triatlon)             400,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 8/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 01/2022 

podľa  predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 9/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie Správu o plnení Komunitného plánu 

sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2022 za obdobie roka 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 10/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na svojom zasadnutí dňa 24. 02. 2022 prerokovalo 

„Správu o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2021“, ktorú berie na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 11/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s ú h l a s í  

 

s dočasným pozastavením nevykonávaných činností Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra                

v Kežmarku n.o., ktoré sú zapísané v rozhodnutí č. 07935/2020/OZ-KOK Prešovského 

samosprávneho kraja, na dobu jedného roka: 

 

 IdZZ NS názov  Poznámka  

1. 67-37886436-

A0013 

Gynekológia a pôrodníctvo – antisterilná 

ambulancia  

Nevykazujeme činnosť               

od 1.6.2018 

2. 67-37886436-

A0030 

Pediatrická nefrológia  Nevykazujeme činnosť               

od 1.3.2020 

3. N34535014201 Otorinolaryngológia-ORL ambulancia  Nevykazujeme činnosť  

       Ústavná starostlivosť v odbore  Pozn.  

4. Chirurgia   8 lôžok  

5. Úrazová chirurgia  4 lôžka 

6.  Plastická chirurgia  4 lôžka  

      Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť   

7. 67-37886436-

A0014 

Chirurgia – chirurgická príjmová 

ambulancia 

 

8.  67-37886436-

A0005 

Ambulancia vnútorného lekárstva 

SNP 1, 061 01  Spišská Stará Ves 

nevykazujeme činnosť                        

od 1.3.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 12/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku    

 

v y m e n ú v a  

 

za riaditeľa príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko, IČO: 00 352 179,                       

so sídlom Starý trh 485/46, 060 01 Kežmarok, JUDr. Dušana Modranského,                           

nar. ........................., r.č. 510909212, trvale bytom: ................................................. 

s účinnosťou od 01. 03. 2022 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 13/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

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

 

vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011, Ing. Evy 

Kelbelovej, nar. ..................., rod. č.: ...................... trvale bytom: ............................................., 

ku dňu 08. 02. 2022 

 

a   

 

s c h v a ľ u j e   

 

zástupcu Mesta Kežmarok Ing. Danu Meriačovú, nar. ............................, rod. č. 

.......................  trvale bytom: ................................., do funkcie konateľa spoločnosti 

Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011. 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 14/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec 

Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

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

- parc. KN-C č. 3224/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4289 m
2
,  

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

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – plynovej prípojky k stavbe „Rodinný 

dom č. 2571/10B“, na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, pri  

umiestnení,  prevádzke, údržbe a opravách plynovej 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 oprávnených 

z vecného bremena Pavla Džadoňa a manželky Dariny Džadoňovej, obaja bytom 

......................................, ako bezpodielových spoluvlastníkov pozemku parc. KN-C č. 355/5, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m
2
, v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom 

na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 6014, 

v rozsahu geometrického plánu na porealizačné zameranie inžinierskych sietí s ich 

ochranným pásmom na slúžiacom pozemku, ktorý dajú po jej realizácii vypracovať na 

svoje náklady oprávnení z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, 

ktorý  dajú vypracovať na svoje náklady oprávnení z vecného bremena. 

Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení 

z vecného bremena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 15/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec 

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

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

- parc. KN-E č. 859/1, trvalý trávny porast o výmere 367 m
2
  

- parc. KN-E č. 859/2, trvalý trávny porast o výmere 607 m
2
, 

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

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí - pripojovacieho plynovodu, 

kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky k stavbe „RD Brodanskí“, na pozemku 

parc. KN-C č. 1378, katastrálne územie Kežmarok, na slúžiacich pozemkoch, v rozsahu 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, 

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

umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách pripojovacieho plynovodu, kanalizačnej 

prípojky, vodovodnej prípojky a ich 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 MVDr. Brodanskej Evy, bytom ..........................................., ako 

vlastníčky pozemku parc. KN-C č. 1378, záhrady o výmere 866 m
2
, v katastrálnom území 

Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva č. 2182, v rozsahu geometrického plánu na porealizačné zameranie 

inžinierskych sietí s ich ochranným pásmom na dotknutých pozemkoch, ktorý dá po jej 

realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, 

ktorý  dá po realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.  

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 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 16/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec 

Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

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

- parc. KN-E č. 6697/3, ostatná plocha o výmere 20 809 m
2
,  

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

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie, k stavbe 

„Mäsovýroba MIROND Kežmarok, Nad Traťou 2090, parc. KN-C č. 2288/1“,                     

na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace 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 spoločnosti MIROND, spol. s r.o. Kežmarok, IČO: 31 733 433, Nad 

traťou 1, 060 01 Kežmarok, ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 2288/4, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 22 m
2
, v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na Okresnom 

úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3504, v rozsahu 

geometrického plánu na porealizačné zameranie inžinierskej siete s jej ochranným pásmom 

na slúžiacom pozemku, ktorý dá po jej realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený 

z vecného bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom, 

ktorý  dá po realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.  

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 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 17/2022 

  

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

- novovytvorenej parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2
, ktorý vznikol 

podľa geometrického plánu č. 193/2021 na oddelenie pozemku parc. č. 2351/20 

a určenie vlastníckych práv, vypracovaného ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 

464/66, 059 01 Spišská Belá odčlenením časti o výmere 23 m
2 

z pôvodného pozemku 

parc. E-KN č. 4191, orná pôda o výmere 2342 m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,                            

k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

spočívajúceho v práve vstupu, prechodu a prejazdu a v práve vybudovania a trvalého 

umiestnenia vjazdu (právo stavby) pre stavbu „Rodinný dom – Kežmarok“ na slúžiacom 

pozemku:  

v prospech Ing. Rastislava Krišandu, Nad traťou 1492/24, 060 01 Kežmarok za cenu 

stanovenú  znaleckým posudkom, ktorý dá vypracovať na svoje náklady oprávnený 

z vecného bremena.  

 

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

- novovytvorenej parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2
, ktorý vznikol 

podľa geometrického plánu č. 193/2021 na oddelenie pozemku parc. č. 2351/20 

a určenie vlastníckych práv, vypracovaného ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 

464/66, 059 01 Spišská Belá odčlenením časti o výmere 23 m
2 

z pôvodného pozemku 

parc. E-KN č. 4191, orná pôda o výmere 2342 m
2
, zapísaného na liste vlastníctva č. 1,                           

k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

- parc. E-KN č. 4191, orná pôda o výmere 2319 m
2
, ktorý vznikol podľa geometrického 

plánu č. 193/2021 na oddelenie pozemku parc. č. 2351/20 a určenie vlastníckych práv, 

vypracovaného ZEBEKA, Margita Olekšáková, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá 

odčlenením novovytvorenej parc. C-KN č. 2351/20 ostatná plocha o výmere 23 m
2                             

z pôvodného pozemku parc. E-KN č. 4191, orná pôda o výmere 2342 m
2
, zapísaného na 

liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 

Kežmarok, podiel 1/1, 

na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky) pre stavbu 

„Rodinný dom – Kežmarok“ na slúžiacom pozemku:  

v prospech Ing. Rastislava Krišandu, Nad traťou 1492/24, 060 01 Kežmarok  

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky) 

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

zriadenie vecného bremena,   



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

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavieb inžinierskych sietí (vodovodnej 

a elektrickej prípojky) a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby a to dĺžkou inžinierskych sietí (vodovodnej a elektrickej prípojky) a ich ochranným 

pásmom na slúžiacom pozemku, ktorý dá vypracovať na svoje náklady oprávnený 

z vecného bremena.  Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 €/m dĺžky 

vodovodnej prípojky a 1,50 €/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 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 18/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

- parc. č. KN-C 2513, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1890 m
2
,  

zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí, a to plynovej prípojky pre stavbu 

„Samostatne stojaci rodinný dom Kežmarok, Ul. Pod lesom“ na slúžiacom pozemku 

 

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

- parc. č. KN-C 2511, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 424 m
2
   

- parc. č. KN-C 2512, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1054 m
2
  

- parc. č. KN-C 2515, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2095 m
2
 

zapísaných na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 



- parc. č. KN-C 3374/10, lesný pozemok o výmere 81 m
2
  

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430, k. ú. Kežmarok, vlastník Mesto Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

na umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí, a to odvodňovacieho kanálu pre stavbu 

„Samostatne stojaci rodinný dom Kežmarok, Ul. Pod lesom“ na slúžiacich pozemkoch 

v prospech Bc. Jaroslav Rybovič, Generála Štefánika 1318/32, 060 01 Kežmarok 

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí (plynovej prípojky 

a odvodňovacieho kanálu) na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené 

v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,   

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

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách stavieb inžinierskych sietí (plynovej 

prípojky a odvodňovacieho kanálu) a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie 

inžinierskych sietí (plynovej prípojky a odvodňovacieho kanálu) s ich ochranným pásmom 

na slúžiacich pozemkoch, ktorý dá po realizácii stavby vypracovať na svoje náklady 

oprávnený z vecného bremena. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude 

určená znaleckým posudkom, ktorý dá po realizácii stavby vypracovať na svoje náklady 

oprávnený z vecného bremena. 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 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 19/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2980/3 



o výmere 192 m
2
, druh pozemku záhrada, k.ú. Kežmarok, zapísanom na LV   č. 1 pre Annu 

Brejovú, ............................ je prípadom hodným osobitného zreteľa.  

Odôvodnenie: Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkom, na ktorom má žiadateľka 

postavený rodinný dom. K pozemku je možný prístup len cez pozemok v súkromnom 

vlastníctve, nevedie k nemu prístupová komunikácia. Ide o pozemok, o ktorý sa žiadateľka 

dlhodobo stará a užíva ho ako záhradu.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj pozemku parc. KN-C č. 2980/3 o výmere 192 m
2
, druh pozemku záhrada, 

zapísanom na LV č. 1 pre Annu Brejovú, rodenú Zastkovú, narodenú ................, bytom 

........................, Kežmarok, v podiele 1/1, za cenu vo výške 26,00 eur/ m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 20/2022 

 

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 prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve 

Mesta Kežmarok, a to:  

 

 časti pozemku z parcely č. KN-E 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m
2
 

pre užívateľov záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II takto: 

 pre Gabriela Adamjaka, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 



 pre Alenu Adamjakovú, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 173 m
2
 

 pre Mareka Sopka, Levočská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 

 pre Milana Sopka, Levočská 5, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 146 m
2
 

 pre Antona Somra, Lanškrounská 13, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 243 m
2
 

 pre Jána Fabiána, Kuzmányho 27, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 266 m
2
 

 pre Mareka Zubala, Lanškrounská 1, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 154 m
2
 

 pre Františka Gallika, Tehelňa 2, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 164 m
2
 

 pre Jána Galowicza, Možiarska 4, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 172 m
2
 

 pre Jozefa Galowicza, Kuzmányho 35, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 176 m
2
 

 pre Michala Kubička, Lanškrounská 17, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 395 m
2
 

 pre Jána Románeka, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany, časť z predmetného pozemku 

o výmere 238 m
2
 

 pre Gabrielu Drugačovú, Levočská 10, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

 pre Alžbetu Peštovú, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany časť z predmetného pozemku 

o výmere 343 m
2
 

 pre Máriu Reznickú, Lanškrounská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

  

za účelom ich dalšieho užívania ako záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II., 

Kežmarok na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené 

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení dodatkov                    

vo výške 0,113 €/m
2
/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou je prípadom 

hodným osobitného.  

 

Odôvodnenie: Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území 

Kežmarok, časť pozemku z parcely č. KN-C 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m
2
, ktorý je súčasťou    

zriadenej Záhradkárskej osady č. 35-48 Tatraľan II formou nájmu. Záhradkárska osada 

bola zriadená dňa 28. 12. 1990. Povolenie na jej zriadenie bolo vydané vtedy Mestským 

národným výborom, odborom výstavy a územného plánu Kežmarok na obdobie 30 rokov. 

V súčasnosti na Okresnom úrade v Kežmarku, pozemkovom a lesnom odbore prebieha  



majetkovoprávne usporiadanie predmetnej záhradkárskej osady podľa Zákona č. 64/1997 

Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva 

k nim.     

 

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 prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to:  

 časti pozemku z parcely č. KN-E 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m
2
, 

zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m
2
 

pre užívateľov záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II takto: 

 pre Gabriela Adamjaka, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 

 pre Alenu Adamjakovú, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku 

o výmere 173 m
2
 

 pre Mareka Sopka, Levočská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 169 m
2
 

 pre Milana Sopka, Levočská 5, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 146 m
2
 

 pre Antona Somra, Lanškrounská 13, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 243 m
2
 

 pre Jána Fabiána, Kuzmányho 27, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 266 m
2
 

 pre Mareka Zubala, Lanškrounská 1, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 154 m
2
 

 pre Františka Gallika, Tehelňa 2, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 164 m
2
 

 pre Jána Galowicza, Možiarska 4, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku 

o výmere 172 m
2
 

 pre Jozefa Galowicza, Kuzmányho 35, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 176 m
2
 

 pre Michala Kubička, Lanškrounská 17, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 395 m
2
 

 pre Jána Románeka, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany, časť z predmetného pozemku 

o výmere 238 m
2
 

 pre Gabrielu Drugačovú, Levočská 10, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

 pre Alžbetu Peštovú, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany časť z predmetného pozemku 

o výmere 343 m
2
 

 pre Máriu Reznickú, Lanškrounská 14, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m
2
 

 



za účelom ich ďalšieho užívania ako záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II., 

Kežmarok na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené 

v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení dodatkov                     

vo výške 0,113 €/m
2
/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 21/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 184/2020 zo dňa 15.10.2020 tak, že: 

 

pôvodné znenie:  

 

„zriadenie vecného bremena na časti pozemkov parc. č.: 

 

C-KN 8979, lesný pozemok o výmere 7 733 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 5636, k.ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1, 

 

C-KN 8992, ostatná plocha o výmere 18 973 m
2
, evidovaný na liste vlastníctva č. 5636, k.ú. 

Kežmarok, vlastník mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok, podiel 1/1 

 

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

v rekreačnej lokalite Zlatná“ na slúžiacich pozemkoch: v prospech vlastníka stavby 

inžinierskej  

siete Slávky Jefanovovej, rod. Adamová, trvalý pobyt Kukučínova 2447/34, Kežmarok 

a Viktora Jefanova, rod. Jefanov, trvalý pobyt Kukučínova 2447/34, Kežmarok, 

s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 



- trpieť umiestnenie a uloženie 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, pri  umiestnení,  prevádzke,  

údržbe a opravách stavby elektrickej prípojky a jej príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

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

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

elektrickej prípojky.“ 

sa nahrádza novým znením: 

 

„zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec 

Kežmarok, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

vlastníctva 5636, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-C č. 8971, ostatná plocha o výmere 539 m
2
, 

- parc. KN-C č. 8972, trvalý trávny porast o výmere 231 m
2
,  

- parc. KN-C č. 8979, lesný pozemok o výmere 7 733 m
2
, 

     - parc. KN-C č. 8986, ostatná plocha o výmere 476 m
2
, 

     - parc. KN-C č. 8992, ostatná plocha o výmere 18 973 m
2
, 

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

- strpieť umiestnenie elektromerového rozvádzača a uloženie inžinierskej siete -  

elektrickej prípojky k  stavbe „Bufet v rekreačnej lokalite Zlatná“,  na pozemku parc. 

KN-C č. 3495/3, katastrálne územie Kežmarok, na slúžiacich pozemkoch, v rozsahu 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, 

- strpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace 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 personam“ na dobu neurčitú v prospech Viktora 

Jefanova a manželky Slávky Jefanovovej, obaja bytom Kukučínova 2447/34,                        

060 01 Kežmarok, ako bezpodielových spoluvlastníkov elektromerového rozvádzača                      

a elektrickej prípojky, v rozsahu geometrického plánu na porealizačné zameranie 

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

pozemkoch, ktorý dajú po jej realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnení z vecného 

bremena. 

Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je 1,50 eur/m dĺžky elektrickej 

prípojky. 

Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradia oprávnení 

z vecného bremena.“ 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 22/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 182/2020 zo dňa 15.10.2020 tak, že: 

 

pôvodné znenie: 

  

zriadenie vecného bremena na  pozemku parc. č.: 

C-KN 450/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 642 m
2
, evidovaný na 

liste vlastníctva č. 3477, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

na uloženie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky –  na stavbu „DOM 

KEŽMAROK, Hradné námestie 59/32“ na slúžiacom pozemku v prospech vlastníka stavby 

- Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, Kežmarok,                       

IČO 31999239, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich 

príslušenstva na predmetnom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom 

pláne na zriadenie vecného bremena, 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu 

a kanalizačnej prípojky a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a to 

dĺžkou STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich ochranného pásma na 

slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena STL 

pripojovacieho plynovodu je 3,- eur/m dĺžky pripojovacieho plynovodu. Jednorazová 

odplata za zriadenie vecného bremena kanalizačnej prípojky je 3,- eur/m dĺžky 

kanalizačnej prípojky.  

 

sa nahrádza novým znením: 

 

zriadenie vecného bremena na  pozemku parc. č.: 

 

C-KN 450/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 570 m
2
, evidovaný       

na liste vlastníctva č. 3477, k. ú. Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok v podiele 1/1 

 

na uloženie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky –  na stavbu „DOM 



KEŽMAROK, Hradné námestie 59/32“ na parc. č. KN-C 445 v prospech vlastníka stavby - 

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, Kežmarok,                        

IČO 31999239, s povinnosťou povinného mesta Kežmarok: 

 

- trpieť umiestnenie STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich 

príslušenstva na predmetnom pozemku, tak ako to bude zakreslené v geometrickom 

pláne na zriadenie vecného bremena, 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok a cez slúžiaci pozemok pri  

umiestnení,  prevádzke,  údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu 

a kanalizačnej prípojky a ich príslušenstva. 

 

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom vyhotoveným po ukončení 

stavby inžinierskych sietí – STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a to 

dĺžkou STL pripojovacieho plynovodu a kanalizačnej prípojky a ich ochranného pásma na 

slúžiacom pozemku. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena STL 

pripojovacieho plynovodu je 3,- eur/m dĺžky pripojovacieho plynovodu. Jednorazová 

odplata za zriadenie vecného bremena kanalizačnej prípojky je 3,- eur/m dĺžky 

kanalizačnej prípojky.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 23/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

zmenu a doplnenie uznesenia č. 147/2021 zo dňa 28.10.2021 tak, že: 

 

pôvodné znenie:  

 

„nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov nájom pozemkov na dočasný záber počas 

realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta cez rieku Poprad, ul. Nižná brána“, na časti 



pozemkov vo výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenskej správy ciest, 

IČO: 00 003 328, Miletičova 19, Bratislava, v podiele 1/1, v prospech Mesta Kežmarok, 

v rozsahu podľa výkresu záberu pozemkov, vyhotoveného spol. DAQE Slovakia s. r. o., 

a to: 

 

register 

KN  

číslo 

parcely 

druh pozemku výmera 

v m
2
 

katastrálne 

územie 

LV záber 

v m
2
 

C 3183 zastavaná plocha a nádvorie 1745 Kežmarok 1076 37,1 

C 3186 zastavaná plocha a nádvorie 263 Kežmarok 1076 47,9 

C 3189/1 zastavaná plocha a nádvorie 757 Kežmarok 1076 43,7 

E 6616/1 ostatná plocha 10679 Kežmarok 2987 472,4 

spolu záber 601,1 

 

na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa začatia stavby, za nájomné vo výške stanovenej 

znaleckým posudkom, ktorý dá vyhotoviť na svoje náklady Mesto Kežmarok. 

 

sa nahrádza novým znením: 

 

„nájom pozemkov na dočasný záber počas realizácie stavby „Rekonštrukcia mosta cez 

rieku Poprad, ul. Nižná brána“, na časti pozemkov vo výlučnom vlastníctve Slovenskej 

republiky v správe Slovenskej správy ciest, IČO: 00 003 328, Miletičova 19, Bratislava, 

v podiele 1/1, v prospech Mesta Kežmarok, v rozsahu podľa výkresu záberu pozemkov, 

vyhotoveného spol. DAQE Slovakia s. r. o., a to: 

 

register 

KN  

číslo 

parcely 

druh pozemku výmera 

v m
2
 

katastrálne 

územie 

LV záber 

v m
2
 

C 3183 zastavaná plocha a nádvorie 1745 Kežmarok 1076 37,1 

C 3186 zastavaná plocha a nádvorie 263 Kežmarok 1076 47,9 

C 3189/1 zastavaná plocha a nádvorie 757 Kežmarok 1076 43,7 

E 6616/1 ostatná plocha 10679 Kežmarok 2987 472,4 

spolu záber 601,1 

 

na dobu určitú 12 mesiacov odo dňa začatia stavby, za nájomné stanovené znaleckým 

posudkom č. 141/2021, vypracovaným Ing. Jánom Trebuňom, vo výške 1,41 €/m
2
/rok, pri 

zábere 601,1 m
2
, vo výške 847,55 € počas celej doby nájmu, so záväzkom majetkovoprávne 

vysporiadať časti dotknutých pozemkov zastavaných stavbou „Rekonštrukcia mosta cez 

rieku Poprad, ul. Nižná brána“, zameraných geometrickým plánom po realizácii stavby 

odkúpením alebo zámenou, ktoré podliehajú schváleniu  Mestským zastupiteľstvom 

v Kežmarku.“  

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 24/2022 

 

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 podnájom nebytových priestorov, bývalých 

operačných sál na 1. poschodí o celkovej výmere 135,50 m
2 

v priestoroch Nemocnice                   

Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, na dobu 

určitú, a to do 31.12.2025, pre Nemocnicu AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 

054 01 Levoča, IČO: 36594849, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o podnájom nebytových priestorov, bývalých operačných sál na 1. 

poschodí o celkovej výmere 135,50 m
2 

v priestoroch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra 

v Kežmarku n.o., Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, za účelom pokračovania 

v prevádzkovaní oddelenia laboratórnej medicíny s úsekom hematológie, krvnej banky 

a klinickej biochémie. Súčasťou oddelenia laboratórnej medicíny sú prevádzkové priestory: 

príjem materiálu, laboratórium, krvná banka, sklad, denná miestnosť. Vybudovaním 

laboratória sa zvýšila dostupnosť a urýchlil sa čas čakania na výsledky vyšetrení, čím sa 

zabezpečil väčší komfort pre zdravotníckych pracovníkov a hlavne rýchlejšia diagnostika 

pre pacientov spádovej oblasti okresu Kežmarok. V neposlednom  rade sa pre Nemocnicu 

Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. znížili náklady na prevoz krvných derivátov, 

ktoré boli dovážané zo vzdialených nemocníc v rámci východoslovenského 

a stredoslovenského kraja. Po vybudovaní CIZS a prepojenie s nemocnicou, bude možné 

poskytovanie profesionálnej a veľmi rýchlej laboratórnej služby aj lekárom pracujúcim 

v CIZS. Vzhľadom na to, že Nemocnica AGEL Levoča a.s., má záujem aj naďalej 

zabezpečiť predmetné zdravotnícke služby pre obyvateľov mesta a okresu Kežmarok, 

požiadala o predĺženie doby podnájmu nebytových priestorov do 31.12.2025.   

 

s ch v a ľ u j e  

 

podnájom nebytových priestorov, bývalých operačných sál na 1. poschodí o celkovej 

výmere 135,50 m
2 

v priestoroch Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o., 

Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, na dobu určitú, a to do 31.12.2025, pre Nemocnicu 

AGEL Levoča a.s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča, IČO: 36594849, za nájomné 

podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 2 000,00 eur/rok.  

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 25/2022 

 

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 kotolní, vrátane technológií 

a rozvodov, nachádzajúcich sa v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Spravbytherm s.r.o., Starý trh 518/47,                         

060 01 Kežmarok, IČO: 36690856, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom kotolní, vrátane technológií a rozvodov, nachádzajúcich sa 

v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, na ulici Huncovská 

2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom užívania kotolní, vrátane technológií a rozvodov              

na účely výroby a predaja tepla v súlade s predmetom podnikania. 

Spoločnosť Spravbytherm s.r.o.  zabezpečuje v Meste Kežmarok výrobu a dodávku tepla, 

správu bytových a nebytových priestorov.                   

Je nástupcom  príspevkovej  organizácie  Mestského  podniku  bytového  hospodárstva.   

Spravbytherm s.r.o. je mestskou spoločnosťou so 100% podielom Mesta Kežmarok. 

Hlavnou prioritou tejto spoločnosti je neustále rozširovanie svojho postavenia na trhu, 

spokojnosť zákazníkov a nájomníkov, nákup a modernizácia technológií.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom kotolní, vrátane technológií a rozvodov, nachádzajúcich sa v objekte „Centrum 

integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, na ulici Huncovská 2636/40, 060 01 

Kežmarok, za účelom užívania kotolní, vrátane technológií a rozvodov   

 

na účely výroby a predaja tepla v súlade s predmetom podnikania, na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Spravbytherm s.r.o., Starý trh 518/47, 060 01 

Kežmarok, IČO: 36690856, za nájomné v zmysle Uznesenia č. 234/2014 zo zasadnutia MsZ 

konaného dňa 23.10.2014, t.j. 1,00 eur/rok.   

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 26/2022 

 

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 a to 

miestnosť č. 4.09, 4.10 a podiel na spoločných priestoroch – chodby, podiel na spoločných 

priestoroch – soc. zariadenie + oddych. miestnosť o celkovej výmere 63,799 m
2
,
 
v objekte na 

ulici Dr. Daniela Fischera 707/7, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre 

Nemocnicu Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.,  Huncovská 1788/42,                             

060 01 Kežmarok, IČO: 37886436, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa vedľa nebytových 

priestorov mobilného odberového miesta, ktoré nájomca užíva na základe Zmluvy o nájme 

č. 2/NP/ZDR/2021 zo dňa 24.09.2021, kde poskytuje služby mobilného odberového miesta 

a v nových priestoroch plánuje tieto služby rozšíriť. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov a to miestnosť č. 4.09, 4.10 a podiel na spoločných 

priestoroch – chodby, podiel na spoločných priestoroch – soc. zariadenie + oddych. 

miestnosť o celkovej výmere 63,799 m
2
,
 
v objekte na ulici Dr. Daniela Fischera 707/7, 

na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Nemocnicu Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku n.o.,  Huncovská 1788/42, 060 01 Kežmarok, IČO: 37886436,                    

za nájomné podľa platnych Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok,                              

t.j. 1 689,12 eur/rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.27 /2022 

 

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 o celkovej 

výmere 20,17 m
2
 v bytovom dome na ulici Dr. Alexandra 126/16, 060 01 Kežmarok, 

pozostávajúci z 2 miestností na prízemí domu, na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, pre: Miroslav Fabo ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO, Kvetná 472/5, 

058 01 Poprad, IČO: 33882151, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, ktoré na základe Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov č. 24/NP/2018 zo dňa 14.05.2018, za účelom prevádzkovania záložne 

a predaja zlatých šperkov, užíva nájomca Júlia Fabová, ZLATNÍCTVO – ZÁLOŽŇA,                

Dr. Alexandra 126/16, Kežmarok, IČO: 51638274, z dôvodu, pre zhoršujúci sa stav dcéry, 

ktorá je ZŤP, plánuje svoju podnikateľskú činnosť ukončiť a chod prevádzky prenechať 

manželovi Miroslavovi Fabovi ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA FABO, Kvetná 472/5,                   

058 01 Poprad, IČO: 33882151. Na základe uvedených skutočnosti požiadal o prenájom 

predmetných nebytových priestorov p. Miroslav Fabo, ktorý chce udržať činnosť a chod 

uvedenej prevádzky aj naďalej. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 20,17 m
2
 v bytovom dome na ulici                  

Dr. Alexandra 126/16, 060 01 Kežmarok, pozostávajúci z 2 miestností na prízemí domu, 

za účelom prevádzkovania záložne a predaja zlatých šperkov, na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre: Miroslav Fabo ZLATNÍCTVO, ZÁLOŽŇA 

FABO, Kvetná 472/5, 058 01 Poprad, IČO: 33882151, za nájomné podľa platných  Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 2 424,00 eur/rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 28/2022 

 

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:  

-   malá telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom, 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.12 o výmere 42,00 m
2
 

- kancelária – miestnosť č.20 o výmere 9,80 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, na dobu určitú, a to 

do 31.12.2022, pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, 

IČO: 42231001, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov a športovísk pre nájomcu, za účelom 

zabezpečenia športovej prípravy členov futbalového klubu a na reprezentáciu mesta 

Kežmarok do 31.12.2022. 1. Mestský futbalový klub nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov: 

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

-   malá telocvičňa s príslušenstvom, počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok                                         

-   veľká telocvičňa s príslušenstvom, 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.12 o výmere 42,00 m
2
 

- kancelária – miestnosť č.20 o výmere 9,80 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, na dobu určitú, a to 

do 31.12.2022, za nájomné podľa platných  Zásad hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok, t.j. kancelária do 20 m
2 

- 40,00 eur/mesiac, kancelária nad 20 m
2 

– 60,00 

eur/mesiac, malá telocvičňa s prísl. - 3,50 eur/hod., veľká telocvičňa s prísl. -  8,00 eur/hod., 

areál F1 - 21,50 eur/hod., areál F2 – 7,20 eur/hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 29/2022 

 

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, a to malú 

telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 a kanceláriu -  miestnosť číslo 2 o výmere 

43 m
2
 v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka  s. č. 2250, Nižná brána 19, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.12.2022, pre Klub priateľov Magury, Michalská 2172/18, 

060 01 Kežmarok, IČO: 37797476, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov pre nájomcu, za účelom zabezpečenia 

voľno-časovej aktivity detí, mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu 

mesta Kežmarok na rok 2022. Občianske združenie Klub priateľov Magury nedisponuje 

vlastnými priestormi.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to malú telocvičňu s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 

a kanceláriu -  miestnosť číslo 2 o výmere 43 m
2
 v objekte Mestskej športovej haly Vlada 

Jančeka  s. č., 2250, Nižná brána 19, Kežmarok, pre Klub priateľov Magury, Michalská 



2172/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 37797476, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými   službami  mesta  Kežmarok,  na  dobu   určitú   do  31.12.2022,   

okrem  prázdnin, sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, za nájomné podľa Zásad 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok: kancelária nad 20 m
2 

– 60,00 eur/mesiac, malá 

telocvičňa s prísl. - 3,50 eur/hod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 30/2022 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Monike Kmečovej,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok, na dobu určitú,                  

do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 31/2022 

 

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. 8 v bytovom dome                                  

Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, pre Michala Melichera s manželkou Lenkou, trvale 

bytom Vrbov  č. 220, okres Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o šesťčlennú rodinu so štyrmi nezaopatrenými deťmi, ktorá žila                  

v podnájme. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné 

bývanie.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Michalovi Melicherovi 

s manželkou Lenkou, trvale bytom Vrbov 220, okres Kežmarok, na dobu určitú,                   

do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

            Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 32/2022 

                                                                                                                                                                                                          

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. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, 

Kežmarok, pre Mgr. Martu Pletzovú,  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. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Mgr. Marte 

Pletzovej, trvale bytom Vlková 120, okres Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 33/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

neskorších predpisov, že nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská                    

2527/1C, Kežmarok, pre Marcela Neupauera s manželkou Janou, trvale bytom 

Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa rodiny so štyrmi 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. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Marcelovi 

Neupauerovi s manželkou Janou, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok,                

na dobu určitú, do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 34/2022 

 

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, Kežmarok, pre 

Lenku Stančekovú, trvale bytom Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o osamelú matku, ktorá žije s nezaopatreným dieťaťom                               

v nevyhovujúcich podmienkach v jednoizbovom byte.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5, Kežmarok, Lenke Stančekovej, trvale 

bytom Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 35/2022 

 

 

 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. 11 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok, 

pre Bc. Bianku Kováčovú, trvale bytom Baštová 1558/28, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 



Odôvodnenie: Žiadateľka žije s partnerom a nezaopatreným dieťaťom                                   

vo viacpočetnej domácnosti. Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie 

dovoliť nemôžu.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2224/12, Kežmarok, Bc. Bianke Kováčovej, 

trvale bytom Baštová 1558/28, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 36/2022 

 

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 Weilburská 2442/5, Kežmarok, 

pre Annu Janošovú, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Presťahovanie sa do bytu na vyššom poschodí. Ide o rodinu                               

s nezaopatreným dieťaťom, ktorá žije v byte na prízemí.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5, Kežmarok, Anne Janošovej, trvale 

bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 37/2022 

 

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, Kežmarok, 

pre Petra Semana, trvale bytom Južná 1506/3, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného 

zreteľa. 

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

v podnájme. Nedostatok finančných prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné 

bývanie.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7, Kežmarok, Petrovi Semanovi, trvale 

bytom Južná 1506/3, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 38/2022 

 

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. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, 

pre Ing. Jaroslava Bonka, trvale bytom Weilburská 2550/13, Kežmarok, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 



Odôvodnenie: Presťahovanie sa do bezbariérového bytu na prízemí v predmetnom 

bytovom dome pre zdravotné ťažkosti žiadateľa. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, Ing. 

Jaroslavovi Bonkovi, trvale bytom Weilburská 2550/13,  Kežmarok, na dobu určitú,              

do 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 39/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

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

č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 o celkovej výmere 155,71 m
2
 v objekte na ulici Hlavné námestie č. 23/58, 

060 01 Kežmarok vrátane pozmeňujúceho návrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 



Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 24. 02. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 40/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov (prevádzka 

s podávaním jedál a nápojov (napr. kaviareň, bistro a pod.), a to miestností č. 2.15, 2.16, 

2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.55, 2.56, 2.57 a podielu na spoločných priestoroch 

o celkovej výmere 101,90 m
2
 a na prenájom nebytových priestorov (fitnescentrum), a to 

miestností č. 1.02, 1.03, 2.01, 2.02, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 

a podielu na spoločných priestoroch o celkovej výmere 275,90 m
2
, spolu o výmere 377,80 m

2 

v objekte Zimného štadióna, na ulici Trhovište 748/4, 060 01 Kežmarok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

     primátor mesta 

 


