Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2022
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 o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie
2. polrok 2022
5. Správa z vykonanej kontroly
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2021
7. Návrh Záverečného účtu Mesta Kežmarok za rok 2021
8. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022
9. Návrh na zmenu uznesenia č. 7/2022
10. 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
11. Schválenie zabezpečenia k projektu : „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO
v Kežmarku“ v zmysle Zmluvy NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/4612
12. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Kežmarok na funkčné
obdobie rokov 2022-2026
13. Návrh na určenie počtu poslancov, na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov
Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a na určenie počtu poslancov v nich vo voľbách
do orgánov samosprávy obcí 2022
14. Návrh nominanta mesta Kežmarok na člena správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku n.o.
15. Návrh na zrušenie uznesenia č. 50/2022 zo dňa 06.05.2022 a návrh na delegovanie
zástupcu mesta do rád škôl
16. Prerokovanie petície za úpravu zmeny územného plánu mesta Kežmarok so žiadosťou
o úplné vylúčenie možnosti výstavby akejkoľvek obytnej budovy – bytovky na pozemku
terajšej škôlky na sídlisku Sever
17. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Kežmarok“ na ulici Huncovská 2636/40, Kežmarok pre:
17.1. PROMEDA s.r.o., Tatranská 552/44, Huncovce
17.2. MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, Poprad
17.3. ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, Kežmarok
17.4. Efetta, s.r.o., Hviezdoslavova 27, Kežmarok
17.5. JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, Poprad
17.6. LIGATUR, spol. s.r.o., Tatranská Polianka 24, Vysoké Tatry

17.7. Návrh na prenájom nebytového priestoru na Hlavnom námestí č. 17/46,
Kežmarok pre Spišskú katolícku charitu, Slovenská 1765/30, Spišská Nová Ves
17.8. Návrh na prenájom nebytového priestoru – miestnosti č. 016 v priestoroch Centra
voľného času, Gen. Štefánika 1490/47, Kežmarok pre Mgr. Katarínu Cintulovú,
Kračúnovce 306
17.9. Návrh na prenájom nebytového priestoru – počítačovej učebne v priestoroch
Základnej školy Grundschule, Hradné námestie 38 Kežmarok pre ARTEP – MB
s.r.o., Priemyselná 278, Senica
17.10. Návrh na prenájom plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 1064/10,
Kežmarok pre Ingrid Bednárovú, Podjavorinskej 3405/22, Poprad
17.11. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova
253/27, Kežmarok pre ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok
17.12. 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, Kežmarok
17.13. Návrh na nájom mestských bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok
17.14. Návrh na opakovaný nájom mestských bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok
17.15. Návrh na predĺženie nájmu rodinného domu vo vlastníctve Mesta Kežmarok na
ul. Slavkovskej 712/47, Kežmarok pre Rastislava Briju s manželkou Boženou
Brijovou, Kežmarok
17.16. Návrh na predĺženie nájmu bytu v bytovom dome Košická 2005/10, Kežmarok
pre MUDr. Andrii Kovach s manželkou Mariiou Kovach
17.17. Návrh na zrušenie uznesení na prenájom mestských bytov vo vlastníctve Mesta
Kežmarok č. 32/2022 zo dňa 24. 02. 2022, č. 289/2021 zo dňa 14. 12. 2021 a č.
294/2021 zo dňa 14. 12. 2021
17.18. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach
pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „14 samostatne stojacich rodinných
domov“ na Kamennej bani v Kežmarku v prospech spoločnosti S-DRINK, s. r. o.,
Pradiareň 44, Kežmarok
17.19. Návrh na zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu a na uloženie
inžinierskych sietí na častiach pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Dva
rodinné domy Kežmarok, Kláštorná ulica“ v prospech Ing. Stanislava Šoltésa
s manželkou Ľubomírou Šoltésovou, S. Tomášika 2419/23, Kežmarok
17.20. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti
pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Zastavovacia štúdia SUN RESORT
Suchá hora Kežmarok“ v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., Mlynské
nivy 44/b, Bratislava
17.21. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach
pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „IBV SUCHÁ HORA – VN, TS, NN“ v
prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
17.22. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti
pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „ÚPRAVA NN DISTRIBUČNEJ SIETE
ŽSR KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ ul.“ v prospech spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

17.23. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti
pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „SUN RESORT Suchá hora II. etapa“
v prospech spoločnosti Luxury development, s. r. o., Suchá hora 1759/42, Kežmarok
17.24. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach
pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Napojenie prevádzky LIMBA PLUS,
s.r.o.“ v prospech spoločnosti LIMBA PLUS, s.r.o., Pod lesom 23, Kežmarok
a spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
17.25. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti
pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Hospodárska budova Kežmarok,
Poľná“ v prospech Mateja Mačugu, Tvarožnianska 2620/13, 060 01 Kežmarok
a spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
17.26. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach
pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Dvojgaráž, Baštová 3431“ v prospech
Jozefa Miškoviča,
Lanškrounská 1608/18, Kežmarok, Ing. Moniky Britaňákovej, Kúpeľná 557/23 ,
Spišská Belá a spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
17.27. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti
pozemku v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Multifunkčná hala Kežmarok, Nad
traťou“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31,
Košice
17.28. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach
pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „NNP – Kežmarok“ v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice
17.29. Návrh na zmenu uznesenia č. 149/2021 zo dňa 28.10.2021 – Slovenská republika
v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Radničné námestie 8,
Banská Štiavnica
17.30. Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Rehoľu
Najsvätejšieho Vykupiteľa, Kláštorná 2321/4, Kežmarok
17.31. Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Moniku Székelyovú,
Garbiarska 1441/9, Kežmarok, Dávida Stančeka, Strelnica 734/7, Kežmarok a Ing.
Šimona Štancela, Lanškrounská 1606/22, Kežmarok
17.32. Návrh na výpožičku častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre spoločnosť S-DRINK,
s. r. o., Pradiareň 44, Kežmarok
17.33. Návrh na zrušenie časti uznesenia č. 20/2022 zo dňa 24. 02. 2022 a návrh na
prenájom častí pozemku v k. ú. Kežmarok pre užívateľov záhrad v záhradkárskej
osade č. 35-48 Tatraľan II
17.34. Návrh na odpredaj časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre Annu Madejovú,
Komenského 1130/23, Kežmarok
17.35. Návrh na odpredaj časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre Miroslava Babiča,
Hlavné námestie 117/5, Kežmarok
17.36. Návrh na odpredaj časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre Norberta Scholtza,
Bernolákova 1367/100, Ľubica
17.37. Návrh na odpredaj časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre spoločnosť
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, Košice

17.38. Návrh na odpredaj častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Jána Legutkého,
Družstevná 48, Malý Slavkov
17.39. Návrh na odpredaj časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre Ing. Rastislava Gaľu,
Suchá hora 1799/40, Kežmarok
17.40. Návrh na odpredaj pozemku v k.ú. Kežmarok pre Radovana Vaverčáka,
Košická 4, Kežmarok
17.41. Návrh na výkup pozemkov v k. ú. Kežmarok od Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava
17.42. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Kežmarok od Východoslovenských
kameňolomov a štrkopieskov, š. p. v likvidácii, Štefánikovo námestie č. 4, Spišská
Nová Ves
17.43. Návrh na výkup pozemku v k. ú. Strážky od AGROSTAVU, stavebnoobchodného družstva Poprad, Nová 74, Poprad – Veľká
17.44. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy rozpočtovej
organizácie mesta Základná škola Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
17.45. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy rozpočtovej
organizácie mesta Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
17.46. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy rozpočtovej
organizácie mesta Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby,
Vyšný mlyn 13, Kežmarok
17.47. Návrh na prenájom ľadovej plochy, šatní a skladových priestorov v objekte
Zimného štadióna, Trhovište 1064/10, Kežmarok pre Hokejový klub mládeže
Kežmarok o.z. J. Záborského 2237/21, Kežmarok
17.48. Návrh na prenájom ľadovej plochy, šatní a skladových priestorov v objekte
Zimného štadióna, Trhovište 1064/10, Kežmarok pre Mestský hokejový klub o. z.
Kežmarok, Trhovište 860/4, Kežmarok
17.49. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností , stavieb a pozemkov v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva
v Malom Slavkove
17.50. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nebytových priestorov v objekte Zimného štadióna Trhovište 1064/10, Kežmarok
17.51. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti – skladovacej haly súp. č. 2068, Kežmarok
18. Stanovenie termínu podávania návrhov na ocenenie ČESTNÉ OBČIANSTVO a CENA
MESTA Kežmarok
19. Rôzne
20. Interpelácie
21. Záver

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
v o l í do návrhovej komisie:
p. poslanca PhDr. Andreja Zreľaka
p. poslanca Ing. Vojtecha Wagnera
v o l í do volebnej komisie:
p. poslanca Jozefa Juhásza, za predsedu komisie
p. poslanca Mgr. Jaroslava Maitnera, za člena komisie
p. poslankyňu Mgr. Martu Sabolovú, za člena komisie
be r i e n a v e d o m i e
- primátorom určených overovateľov zápisnice:
p. poslankyňu Ing. Janku Gantnerovú
p. poslanca Mgr. Ľuboslava Kovalského
- primátorom určenú zapisovateľku
- p. Veroniku Klukošovskú

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu o plnení uznesení prijatých
Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu 10.6.2022, za kontrolované obdobie roka
2022 a predchádzajúce obdobia.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku s c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2022 podľa predloženého návrhu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie predloženú správu hlavného
kontrolóra z vykonaných kontrol.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 59/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného
kontrolóra mesta Kežmarok k Záverečnému účtu za rok 2021.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
1. Záverečný účet Mesta Kežmarok za rok 2021 a celoročné hospodárenie Mesta

Kežmarok za rok 2021 bez výhrad.
2. Rozpočtové hospodárenie Mesta Kežmarok za rok 2021 vo výške 985 163,37 €

zistené podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na účely prevodu do Rezervného fondu Mesta Kežmarok.
3. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Kežmarok za rok 2021 takto:
a) Verejnoprospešné služby mesta Kežmarok
Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2021 je strata po zdanení 41 028,03 €,
z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 41 780,84 € a strata
z podnikateľskej činnosti vo výške 752,81 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok
vo výške 41 028,03 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.
b) Mestské kultúrne stredisko
Výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie za rok 2021 je strata po zdanení
vo výške 7 776,41 €, z toho záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo
výške 7 151,11 € a stratu z podnikateľskej činnosti vo výške 625,30 €. Dosiahnutý
hospodársky výsledok vo výške 7 151,11 € navrhujeme vysporiadať v súlade
so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- berie na vedomie

upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok v sume 2 957 172,65 €
zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- potvrdzuje

podľa ustanovení § 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu
Mesta Kežmarok v roku 2021 z prebytku finančných operácií.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 02/2022 podľa
predloženého návrhu,
b) navýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko
- bežný výdavok vo výške 216 600 €
c) zníženie príspevku pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
- bežný výdavok vo výške 54 000 €
d) kapitálový príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
vo výške 136 300 €
e) navýšenie dotácie pre podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok
- Mestský hokejový klub Kežmarok, o. z. – činnosť o 10 000 €
f) vypustenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2022 vo výške 21 000 € na finančné krytie aktivity:
- Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v Kežmarku,
g) Doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2022 vo výške 725 935 € na finančné krytie aktivít:
- Rekonštrukcia Mestskej tržnice na Regionálnu tržnicu,
- Rekonštrukcia Hlavné námestie 25 – nájomné byty
- Výstavba, rekonštrukcia a obnova ciest
- Futbalový štadión – projekt EURÁ z EURA
- Spolufinancovanie projektu VPS – Modernizácia a vybavenie šatní na zimnom štadióne
- Zvoz a uloženie biologického odpadu (BRO)
h) Navýšenie objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Kežmarok
v roku 2022 vo výške 191 970 € na finančné krytie aktivity:
- Rekonštrukcia spoločensko-športového centra
i) Doplnenie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2022 vo výške 35 000 € na finančné krytie bežných výdavkov:
- Odstránenie havarijného stavu na objekte Hlavné námestie 58
- Odstránenie havarijného stavu – kanalizácia ZŠ Sv. Kríža
j) Zaviazanie vecnosti a objemu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Kežmarok v roku 2022 vo výške 150 000 € na finančné krytie výdavkov finančnej
operácie Splátka návratnej finančnej výpomoci prijatej od Ministerstva financií
Slovenskej republiky

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 7/2022 zo dňa 24.02.2022 nasledovne:
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. Stolnotenisový klub Severka Kežmarok
Pod lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok, IČO: 31945805

750,00 €

3. 1. 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 €

4. Šport je cesta – hokejbal, oz
Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975
(účelovo použiť na prenájom ľadovej plochy)

1950,00 €

5. 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 €

6. Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok
Tatranská 1298/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 51447088

1000,00 €

7. 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 €

8. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie
Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 42384320
(podujatie Detská atletika)

1000,00 €

9. Šport pre všetkých Kežmarok, občianske združenie
Pod lesom 1010/18, 060 01 Kežmarok, IČO: 42384320
(primárne použiť na nájom mestského športoviska - Triatlon)

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

400,00 €

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 podľa VZN
č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016
1. Plavecký oddiel MŠK Kežmarok LITTLE SHARK o.z.
Karola Kuzmányho 1576/17, 060 01 Kežmarok, IČO: 52790436

1800,00 €

2. Stolnotenisový klub Severka Kežmarok
Pod lesom 1429/7, 060 01 Kežmarok, IČO: 31945805

1000,00 €

3. 3. Občianske združenie REDS CREW TRAININGS
Petržalská 1639/8, 060 01 Kežmarok, IČO: 45783730

600,00 €

4. 1.Ping-Pong Club Fortuna - Dukla Kežmarok
Priekopa 1483/45, 060 01 Kežmarok, IČO: 42035562

900,00 €

5. Šport je cesta – hokejbal, oz
Lanškrounská 1651/21, 060 01 Kežmarok, IČO: 50591975
(za podmienky použitia na 3 hodiny prenájmu ľadovej plochy
na hokejový turnaj v mesiaci december 2022)

510,00 €

6. Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok
Tatranská 1298/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 51447088

1100,00 €

7. Slovenský rybársky zväz – miestna organizácia
Hlavné námestie 10,060 01 Kežmarok, IČO: 00178209

400,00 €

8. GORAL GYM
Spišské Hanušovce 131, 059 04 Spišské Hanušovce, IČO: 42238064

1000,00 €

9. Klub volejbalu MŠK OKTAN Kežmarok
Slavkovská 718/9, 060 01 Kežmarok, IČO: 31303081

1300,00 €

10. FOCUS ON SPORT
Trhovište 2549/2A, 060 01 Kežmarok, IČO: 50478788

1200,00 €

11. Slovenský skauting, 3. zbor Aničky a Bořivoja Uhrových Kežmarok
Ľubická cesta 9, 060 01 Kežmarok, IČO: 36162540
(Marko Havran)

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

690,00 €

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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:
ľadovej plochy, šatní: miestnosť č. 2-1 o výmere 171,00 m2, miestnosť č. 2-31 o výmere
105,00 m2, miestnosť č. 2-40 o výmere 82,00 m2, miestnosť č. 2-43 o výmere 82,00 m2,
skladových priestorov: miestnosť č. 1-7 o výmere 3,90 m2, miestnosť č. 1-8 o výmere
3,90 m2, miestnosť č. 1-46 o výmere 3,90 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 1064/10,
060 01 Kežmarok, pre tréningový proces mužstva seniorov, tréningový proces mládeže pre
8. ročník, 6. ročník, 4. ročník, 3. ročník, hokejovú prípravku 2. ročník, hokejovú prípravku
1/0 ročník, podľa tréningového rozpisu a zároveň odohratia súťažných zápasov podľa
rozpisu SZĽH pre tieto družstvá a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými
službami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to do 30.04.2023, pre Mestský hokejový klub
o. z. Kežmarok, Trhovište 860/4, 060 01 Kežmarok, IČO: 37790013, je prípad hodný
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy, šatní a skladových priestorov v objekte
Zimného štadióna, Trhovište 1064/10, 060 01 Kežmarok, pre tréningový proces mužstva
seniorov, tréningový proces mládeže pre 8. ročník, 6. ročník, 4. ročník, 3. ročník, hokejovú
prípravku 2. ročník, hokejovú prípravku 1/0 ročník, podľa tréningového rozpisu a zároveň
odohratia súťažných zápasov podľa rozpisu SZĽH pre tieto družstvá a podľa rozpisu
vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok na sezónu 2022/2023.
Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok, Trhovište 860/4, 060 01 Kežmarok nedisponuje
vlastnou ľadovou plochou.
s ch v a ľ u j e
prenájom ľadovej plochy,
šatní: miestnosť č. 2-1 o výmere 171,00 m2, miestnosť č. 2-31 o výmere 105,00 m2, miestnosť
č. 2-40 o výmere 82,00 m2, miestnosť č. 2-43 o výmere 82,00 m2,
skladových priestorov: miestnosť č. 1-7 o výmere 3,90 m2, miestnosť č. 1-8 o výmere
3,90 m2, miestnosť č. 1-46 o výmere 3,90 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 1064/10,
060 01 Kežmarok, pre tréningový proces mužstva seniorov, tréningový proces mládeže pre
8. ročník, 6. ročník, 4. ročník, 3. ročník, hokejovú prípravku 2. ročník, hokejovú prípravku
1/0 ročník, podľa tréningového rozpisu a zároveň odohratia súťažných zápasov podľa
rozpisu SZĽH pre tieto družstvá a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými
službami Mesta Kežmarok, pre Mestský hokejový klub o. z. Kežmarok, Trhovište 860/4,
060 01 Kežmarok, IČO: 37790013, na dobu určitú, a to do 30.04.2023, za nájomné podľa
platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. šatne do 50 m2– 100,00
eur/mesiac, šatne nad 50 m2– 160,00 eur/mesiac, sklady – 30,00 eur/mesiac,

ľadová plocha:
pondelok – piatok v čase od 00:00 hod do 12:00 hod. – 160,00 eur/90 min.
pondelok – piatok v čase od 12:00 hod do 24:00 hod. – 225,00 eur/90 min.
sobota, nedeľa, sviatok v čase od 00:00 hod do 24:00 hod. – 225,00 eur/90 min.
pondelok – piatok v čase od 00:00 hod do 12:00 hod. – 120,00 eur/60 min.
pondelok – piatok v čase od 12:00 hod do 24:00 hod. – 170,00 eur/60 min.
sobota, nedeľa, sviatok v čase od 00:00 hod do 24:00 hod. – 170,00 eur/60 min.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
v súlade so zmluvou o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1SC111-2017-32/46, zo dňa 24.03.2020 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13
ods. 1 „Zabezpečenie pohľadávky, poistenie majetku a zmluvné pokuty“, prílohy č. 1
Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie
vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. IČO :42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica,
IČO : 00 626 031, poštová adresa – Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov
EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom „Dobudovanie systému
zhodnocovania BRO v Kežmarku“, Kód projektu: 310011S842.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
určuje
rozsah výkonu funkcie primátora mesta Kežmarok na funkčné obdobie rokov 2022-2026
na plný úväzok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
určuje
počet poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na funkčné obdobie rokov 20222026 na 18 poslancov,
určuje
volebné obvody pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí 2022 takto:
Volebný obvod č. 1 - Sever: ulice - Biela voda, Fraňa Kráľa, Garbiarska, Hradská cesta,
Hradné námestie, Hradný vrch, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Michalská, Možiarska,
Nad traťou, Nižná brána, Nová, Pod lesom, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke,
Priekopa, Severná, Slavkovská, Starý trh, Strelnica, Tehelňa, Továrenská, Trhovište
Volebný obvod č. 2 - Stred: ulice - Baštová, Cintorínska, Dávida Frölicha, Dr. Alexandra,
Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, Gen.Štefánika, Hlavné námestie, Huncovská,

Hviezdoslavova, Jána Chalupku, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, mesto
Kežmarok, Kláštorná, Komenského, Krvavé pole, Kukučínova, Kušnierska brána, Ľubická
cesta, Martina Lányiho, Mučeníkov, Nábrežná, P.J.Šafárika, Rázusova, S. Tomášika,
Sihoť, Štúrova, Tatranská, Toporcerova, Tvarožnianska, Vyšný mlyn, Záhradná, Zochova
Volebný obvod č. 3 - Juh: ulice - Bardejovská, Ivana Stodolu, Južná, Karola Kuzmányho,
Košická, Lanškrounská, Levočská, Obrancov mieru, Petržalská, Suchá hora, Weilburská
a
určuje
počet poslancov vo volebných obvodoch pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v
Kežmarku vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2022 takto:
Volebný obvod č. 1 - Sever: 5 poslanci
Volebný obvod č. 2 - Stred: 6 poslancov
Volebný obvod č. 3 - Juh:

7poslancov

a
s ch v a ľ u j e
zmenu Štatútu mesta Kežmarok v znení:
§ 14 Mestské zastupiteľstvo znie:
1. MsZ je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi mesta.
2. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného MsZ.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
podľa článku 6 odsek 3 písm. a) Štatútu neziskovej organizácie Nemocnica Dr. Vojtecha
Alexandra v Kežmarku

PhDr. Mgr. Ján Ferenčáka, MBA, nar. ................ rod.č.: ..................
trvale bytom: .............................................
za nominanta Mesta Kežmarok
Alexandra v Kežmarku n.o..

na člena

Správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje
Uznesenie č. 50/2022 zo dňa 06.05.2022.

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
a) o d v o l á v a z Rád škôl pri :
Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok

Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok
Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Mgr. Ladislava Petrasa
b) d e l e g u j e do Rád škôl pri :
Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok
Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
Materskej škole, Možiarska 1, Kežmarok
Materskej škole, Karola Kuzmányho 41, Kežmarok
Materskej škole, Cintorínska 3, Kežmarok
Základnej umeleckej škole Antona Cígera, Hviezdoslavova 12, Kežmarok
Mgr. Luciu Troppovú

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku p r e r o k v a l o petíciu za úpravu zmeny územného
plánu mesta Kežmarok so žiadosťou o úplné vylúčenie možnosti výstavby akejkoľvek
obytnej budovy – bytovky na pozemku terajšej škôlky na sídlisku Sever a b e r i e j u
n a v e d o m i e.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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
miestnosti č. 2.16 o výmere 28,1 m2, 2.17 o výmere 22,5 m2, 2.18 o výmere 22,4 m2, 2.19
podiel na čakárni o výmere 25,51 m2, na 2. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných
priestoroch o výmere 18,677 m2, spolu o celkovej výmere 117,187 m2 v objekte „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok,
na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, zá nájomné vo výške 3 174,05
eur/rok a zníženie nájomného od 01.09.2022 – 31.08.2027, t.j. po dobu 5 rokov na základe
Zmluvy o partnerstve vyplyvajúcej z projektu „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Kežmarok“ medzi mestom Kežmarok a partnerom PROMEDA s.r.o.,
Tatranská 552/44, 059 92 Huncovce, IČO: 36517224, zastúpená MUDr. Pavlom Štecom,
vo výške 1 587,025 eur/rok, pre PROMEDA s.r.o., Tatranská 552/44, 059 92 Huncovce,
IČO: 36517224, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 2.16 o výmere
28,1 m2, 2.17 o výmere 22,5 m2, 2.18 o výmere 22,4 m2, 2.19 podiel na čakárni o výmere
25,51 m2, na 2. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 18,677 m2,
spolu o celkovej výmere 117,187 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom poskytovania
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 2.16 o výmere 28,1 m2, 2.17 o výmere
22,5 m2, 2.18 o výmere 22,4 m2, 2.19 podiel na čakárni o výmere 25,51 m2, na 2. nadzemnom
podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 18,677 m2, spolu o celkovej výmere
117,187 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“,
Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou, za nájomné vo výške 3 174,05 eur/rok
a zníženie nájomného
od 01.09.2022 – 31.08.2027, t.j. po dobu 5 rokov na základe Zmluvy o partnerstve
vyplývajúcej z projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ medzi
mestom Kežmarok a partnerom PROMEDA s.r.o., Tatranská 552/44, 059 92 Huncovce,
IČO: 36517224, vo výške 1 587,03 eur/rok, pre PROMEDA s.r.o., Tatranská 552/44, 059 92
Huncovce, IČO: 36517224.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj pozemku
parc. KN-C č. 1289/2 o výmere 231 m2, ostatná plocha, k.ú. Kežmarok, zapísanom na LV
č. 1 pre Radovana Vaverčáka, Košická 1797/4, Kežmarok je prípadom hodným osobitného
zreteľa.
Odôvodnenie: Predmetný pozemok priamo susedí s pozemkom, na ktorom má žiadateľ ako
spoluvlastník postavený rodinný dom. Ide o pozemok, o ktorý sa žiadateľ dlhodobo stará,
bude ho užívať ako záhradu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj pozemku
parc. KN-C č. 1289/2 o výmere 231 m2, ostatná plocha, zapísanom na LV č. 1
v katastrálnom území Kežmarok do vlastníctva Radovana Vaverčáka, bytom Košická
1797/4, v podiele 1/1, za cenu podľa znaleckého posudku č. 84/2022, vyhotoveného Ing.
Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvia pozemné
stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, podľa ktorého je cena pozemku vo výške
7 267,26 eur za celý predmet predaja.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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

miestnosti č. 2.03 o výmere 70,8 m2, 2.04 o výmere 94,3 m2, 2.05 o výmere 3,6 m2, 2.06
o výmere 3,6 m2, 2.07 o výmere 2,7 m2, 2.08 o výmere 3,6 m2, 2.09 o výmere 31,5 m2, 2.14
o výmere 6,6 m2, na 2. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere
110,718 m2, spolu o celkovej výmere 327,418 m2 v objekte „Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu
neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške 8 972,48 eur/rok
a zníženie nájomného od 01.09.2022 – 31.08.2027, t.j. po dobu 5 rokov na základe Zmluvy
o partnerstve vyplývajúcej z projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Kežmarok“ medzi mestom Kežmarok a partnerom MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42,
058 01 Poprad, IČO: 36480291, zastúpená MUDr. Gabrielou Grendovou, vo výške 4 486,24
eur/rok, pre MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad, IČO: 36480291, je prípad
hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 2.03 o výmere
70,8 m2, 2.04 o výmere 94,3 m2, 2.05 o výmere 3,6 m2, 2.06 o výmere 3,6 m2, 2.07 o výmere
2,7 m2, 2.08 o výmere 3,6 m2, 2.09 o výmere 31,5 m2, 2.14 o výmere 6,6 m2, na 2. nadzemnom
podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 110,718 m2, spolu o celkovej výmere
327,418 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“,
Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom poskytovania služieb zdravotnej
starostlivosti v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 2.03 o výmere 70,8 m2, 2.04 o výmere
94,3 m2, 2.05 o výmere 3,6 m2, 2.06 o výmere 3,6 m2, 2.07 o výmere 2,7 m2, 2.08 o výmere
3,6 m2, 2.09 o výmere 31,5 m2, 2.14 o výmere 6,6 m2, na 2. nadzemnom podlaží a podiel na
spoločných priestoroch o výmere 110,718 m2, spolu o celkovej výmere 327,418 m2 v objekte
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01
Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné vo výške
8 972,48 eur/rok
a zníženie nájomného
od 01.09.2022 – 31.08.2027, t.j. po dobu 5 rokov na základe Zmluvy o partnerstve
vyplývajúcej z projektu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“ medzi
mestom Kežmarok a partnerom MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad,
IČO: 36480291, zastúpená MUDr. Gabrielou Grendovou, vo výške 4 486,24 eur/rok,
pre MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad, IČO: 36480291.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 74/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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
miestnosti č. 1.29 o výmere 15,3 m2, 1.30 o výmere 3,4 m2, 1.31 o výmere 2,9 m2, 1.32
o výmere 22,4 m2, na 1. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere
43,031 m2, spolu o celkovej výmere 87,031 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22,
060 01 Kežmarok, IČO: 36480797, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov a to miestnosti č. 1.29 o výmere
15,3 m2, 1.30 o výmere 3,4 m2, 1.31 o výmere 2,9 m2, 1.32 o výmere 22,4 m2, na 1.
nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 43,031 m2, spolu
o celkovej výmere 87,031 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom poskytovania zdravotnej
starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení agentúre domácej ošetrovateľskej
starostlivosti.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 1.29 o výmere 15,3 m2, 1.30 o výmere
3,4 m2, 1.31 o výmere 2,9 m2, 1.32 o výmere 22,4 m2, na 1. nadzemnom podlaží a podiel na
spoločných priestoroch o výmere 43,031 m2, spolu o celkovej výmere 87,031 m2 v objekte
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40,
060 01 Kežmarok, pre ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok,
IČO: 36480797, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné podľa
platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 2 136,84 eur/rok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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
miestnosti č. 1.27 o výmere 22,5 m2, 1.28 o výmere 22,4 m2, na 1. nadzemnom podlaží
a podiel na spoločných priestoroch o výmere 45,606 m2, spolu o celkovej výmere 90,506 m2
v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40,
060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Efetta, s.r.o.,
Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok, IČO: 36516350, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 1.27 o výmere
22,5 m2, 1.28 o výmere 22,4 m2, na 1. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných
priestoroch o výmere 45,606 m2, spolu o celkovej výmere 90,506 m2 v objekte „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok,
za účelom poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore
pediatria.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 1.27 o výmere 22,5 m2, 1.28 o výmere
22,4 m2, na 1. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 45,606 m2,
spolu o celkovej výmere 90,506 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, pre Efetta, s.r.o.,
Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok, IČO: 36516350, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Kežmarok, t.j. 2 265,53 eur/rok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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
miestnosti č. 2.12 o výmere 21,2 m2, 2.13 o výmere 22,5 m2, 2.15 o výmere 28,00 m2,
na 2. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 40,376 m2, spolu
o celkovej výmere 112,076 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou, pre JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO:
47877553, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov a to miestnosti č. 2.12 o výmere
21,2 m2, 2.13 o výmere 22,5 m2, 2.15 o výmere 28,00 m2, na 2. nadzemnom podlaží a podiel
na spoločných priestoroch o výmere 40,376 m2, spolu o celkovej výmere 112,076 m2
v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40,
060 01 Kežmarok, za účelom poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 2.12 o výmere 21,2 m2, 2.13 o výmere
22,5 m2, 2.15 o výmere 28,00 m2, na 2. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných
priestoroch o výmere 40,376 m2, spolu o celkovej výmere 112,076 m2 v objekte „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok,
pre JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 47877553, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 3 066,12 eur/rok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 77/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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
miestnosti č. 3.16 o výmere 21,2 m2, 3.17 o výmere 22,5 m2, na 3. nadzemnom podlaží
a podiel na spoločných priestoroch o výmere 31,914 m2, spolu o celkovej výmere 75,614 m2
v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40,
060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre LIGATUR,
spol. s.r.o., Tatranská Polianka 24, 059 82 Vysoké Tatry, IČO: 36497452, je prípad hodný
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 3.16 o výmere
21,2 m2, 3.17 o výmere 22,5 m2, na 3. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných
priestoroch o výmere 31,914 m2, spolu o celkovej výmere 75,614 m2 v objekte „Centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok,
za účelom poskytovania špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v špecializačnom odbore dermatovenerológia.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 3.16 o výmere 21,2 m2, 3.17 o výmere
22,5 m2, na 3. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 31,914 m2,
spolu o celkovej výmere 75,614 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, pre LIGATUR, spol.
s.r.o., Tatranská Polianka 24, 059 82 Vysoké Tatry, IČO: 36497452, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 1 992,94 eur/rok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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. 201 o výmere 96,73 m2, miestnosť č. 202 o výmere 50,66 m2, miestnosť č. 203
o výmere 18,83 m2, miestnosť č. 206 o výmere 41,21 m2, miestnosť č. 208 o výmere 4,62 m2,
miestnosť č. 209 o výmere 2,84 m2, spolu o výmere 214,89 m2 na Hlavnom námestí č. 17/46,
060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre Spišskú
katolícka charitu, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514221, je prípad
hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov na Hlavnom námestí č. 17/46, 060 01
Kežmarok, pre Spišskú katolícku charitu, Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves, ktorá je
samostatný právny subjekt Spišskej diecézy. Na základe hodnôt kresťanskej lásky k
blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa
nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného
handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej
katolíckej charity je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez
akéhokoľvek obmedzenia.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov a to miestnosť č. 201 o výmere 96,73 m2, miestnosť č. 202
o výmere 50,66 m2, miestnosť č. 203 o výmere 18,83 m2, miestnosť č. 206 o výmere 41,21 m2,
miestnosť č. 208 o výmere 4,62 m2, miestnosť č. 209 o výmere 2,84 m2, spolu o výmere
214,89 m2 na Hlavnom námestí č. 17/46, 060 01 Kežmarok, pre Spišskú katolícku charitu,
Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 35514221, na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpovednou lehotou za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 2 578,68 eur/rok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 –
miestnosť č. 016 v priestoroch Centra voľného času, Gen. Štefánika 1490/47, 060 01
Kežmarok, v dňoch pondelok od 16:30 – 18:30 hod., streda od 17:00 – 18:00 hod., štvrtok
od 16:00 – 18:15 hod. a piatok od 17:30 – 18:30 hod., na dobu určitú, a to do 31.12.2022, pre
Mgr. Katarínu Cintulovú, 087 01 Kračúnovce 306, IČO: 53394666, je prípad hodný
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru – miestnosti č. 016 v priestoroch
Centra voľného času, Gen. Štefánika 1490/47, 060 01 Kežmarok pre Mgr. Katarínu
Cintulovú. Cvičenie jogy v dennom živote ponúka uvoľnenie jednotlivých svalov,
odstraňuje bolesť chrbta a kĺbov. Joga cviky môžeme cvičiť v akomkoľvek veku. Joga nie
je iba cvičenie, ale tiež vďaka tomuto cvičeniu poznávame sami seba. Prenájom nebytového
priestoru – miestnosti č. 016 je do 31.12.2022. Priestory budú nájomcovi k dispozícii aj
počas prázdnin, nebudú k dispozícii počas sviatkov a víkendov.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – miestnosť č. 016 v priestoroch Centra voľného času, Gen.
Štefánika 1490/47, 060 01 Kežmarok, v dňoch pondelok od 16:30 – 18:30 hod., streda
od 17:00 – 18:00 hod., štvrtok od 16:00 – 18:15 hod. a piatok od 17:30 – 18:30 hod., pre
Mgr. Katarínu Cintulovú, 087 01 Kračúnovce 306, IČO: 53394666, na dobu určitú, a to
do 31.12.2022, za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta
Kežmarok, t. j. 5,00 eur/hod.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 –
počítačovej učebne v priestoroch Základnej školy – Grundschule, Hradné námestie 38,
060 01 Kežmarok, v termíne do 29.07.2022 v čase 15:30 – 19:30 hod., alebo od 16:00 – 20:00
hod., na dobu určitú, a to do 29.07.2022, pre ARTEP – MB s.r.o., Priemyselná 278, 905 01
Senica, IČO: 36269328, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru – počítačovej učebne v priestoroch
Základnej školy - Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok pre ARTEP – MB,
s.r.o. Spoločnosť ARTEP – MB, s..r.o. sa venuje organizovaniu akreditovaných
vzdelávacích kurzov v oblasti účtovníctva a odborného vzdelávania, organizovaniu soft
skills kurzov (mäkkých zručností), kurzov pre manažérov, firemných tréningov,
jazykových a počítačových kurzov. Prenájom nebytového priestoru – počítačovej učebne je
od 06.06.2022 do 29.07.2022 v čase od 15.30 hod. – 20.00 hod.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru – počítačovej učebne v priestoroch Základnej školy –
Grundschule, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok, v čase 15:30 – 19:30 hod., alebo
od 16:00 – 20:00 hod., pre ARTEP – MB s.r.o., Priemyselná 278, 905 01 Senica,
IČO: 36269328, na dobu určitú, a to do 29.07.2022, za nájomné podľa platných Zásad
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t. j. 10,00 eur/hod.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 plochy o rozmere 1 m2 v objekte
Zimného štadióna, Trhovište 1064/10, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou, pre Ingrid Bednárovú, Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad,
IČO: 41299388, je prípad hodný osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom plochy o rozmere 1 m2 v objekte Zimného štadióna,
Trhovište 1064/10, 060 01 Kežmarok, za účelom umiestnenia automatu s hokejovým
tovarom. Žiadateľka má od roku 2018 prenajaté nebytové priestory, ktoré využíva za
účelom prevádzkovania Centra pre korčuľovanie a ľadový hokej v rozsahu servis
hokejovej výstroje a športovej predajne. V tomto čase chce hokejový tovar rozšíriť
prostredníctvom umiestnenia automatu.
s ch v a ľ u j e
prenájom plochy o rozmere 1 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 1064/10,
060 01 Kežmarok, pre Ingrid Bednárovú, Podjavorinskej 3405/22, 058 01 Poprad, IČO:
41299388, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné podľa
platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. 44,00 eur/rok

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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

miestnosti č. 1.46 o výmere 11,70 m2, 1.48 o výmere 6,23 m2, 1,49 o výmere 20 m2, spolu
o celkovej výmere 37,93 m2, v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27,
060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre ADOS
NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok, IČO: 36480797, je prípad hodný
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 1.46 o výmere
11,70 m2, 1.48 o výmere 6,23 m2, 1,49 o výmere 20 m2, spolu o celkovej výmere 37,93 m2,
v objekte Polikliniky, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, za účelom využitia
priestorov, ako sklad zdravotníckych pomôcok, a zároveň kde bude možné pomôcky
očistiť, vydezinfikovať a pripraviť na ďalšie zapožičanie. Prenájom zdravotníckych
pomôcok je len doplnková služba, ktorú poskytuje ADOS NÁDEJ, s.r.o., nie je zameraná
na zisk a nájomné prevažne pokrýva náklady spojené s údržbou a dezinfekciou pomôcok.
s ch v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 1.46 o výmere 11,70 m2, 1.48 o výmere
6,23 m2, 1,49 o výmere 20 m2, spolu o celkovej výmere 37,93 m2, v objekte Polikliniky,
Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, pre ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22,
060 01 Kežmarok, IČO: 36480797, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,
za nájomné podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok,
t.j. 910,32 eur/rok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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, za účelom
vyučovania telesnej a športovej výchovy žiakov na školský rok 2022/2023 a podľa rozpisu

vyhotoveného Verejnoprospešnými prácami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to veľkú
telocvičňu na obdobie od 12.09.2022 do 12.05.2023 a atletickú dráhu na obdobie od
15.05.2023 do 23.06.2023, 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 2022/2023, 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.
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, za účelom vyučovania telesnej a športovej výchovy
žiakov na školský rok 2022/2023 a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými
prácami Mesta Kežmarok, na dobu určitú, a to veľkú telocvičňu na obdobie od 12.09.2022
do 12.05.2023 a atletickú dráhu na obdobie od 15.05.2023 do 23.06.2023, za nájomné podľa
platných
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok, t.j. veľká telocvičňa
8,00 eur/hod. a atletická dráha 5,00 eur/hod.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, pre Máriu Ramsovú, trvale bytom Hlavné
námestie 1, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o žiadateľku, ktorá žije so svojim bratom, invalidným dôchodcom.
Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôžu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 19 v bytovom
dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, Márii Ramsovej, trvale bytom Hlavné námestie 1,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 15 v bytovom
dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, pre Renátu Cehelníkovú, trvale bytom
Pullmanova 20, Tatranská Štrba, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o osamelú matku, s dvomi nezaopatrenými deťmi, z ktorých jedno je
ťažko zdravotne postihnuté. Žijú v podnájme. Pre nedostatok finančných prostriedkov si
vlastné bývanie dovoliť nemôže.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bezbariérového bytu
č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Renáte Cehelníkovej, trvale
bytom Pullmanova 20, Tatranská Štrba, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 2485/3, Kežmarok, pre Emila Zachara s manželkou Evou Zacharovou,
trvale bytom Petržalská 6, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom, ktorá žije v podnájme.
Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôže.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 19 v bytovom
dome Lanškrounská 2485/3, Kežmarok, Emilovi Zacharovi s manželkou Evou Zacharovou,
trvale bytom Petržalská 6, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, pre Máriu Štecovú s manželom Emilom Štecom,
trvale bytom K. Kuzmányho 9, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.

Odôvodnenie: Ide o rodinu, ktorá žije v podnájme v jednoizbovom byte a čakajú dieťa.
Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôžu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 14 v bytovom
dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, Márii Štecovej s manželom Emilom Štecom,
trvale bytom K. Kuzmányho 9, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Weilburská 2550/9, Kežmarok, pre Máriu Oračkovú, trvale bytom Továrenská 37,
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o osamelú matku s nezaopatreným dieťaťom, ktorá žije s rodičmi,
sestrou a neterou v nevhodných podmienkach. Pre nedostatok finančných prostriedkov si
vlastné bývanie dovoliť nemôže.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 2 v bytovom
dome Weilburská 2550/9, Kežmarok, Márii Oračkovej, trvale bytom Továrenská 37,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 7 v bytovom
dome Weilburská 2396/1, Kežmarok, pre Patrika Mezeša, trvale bytom Weilburská 2396/1,
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Žiadateľ žil v predmetnom byte štrnásť rokov so svojimi rodičmi a sestrou,
ktorí sa presťahovali. Má záujem sa s partnerkou osamostatniť. Pre nedostatok finančných
prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť nemôžu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 7 v bytovom
dome Weilburská 2396/1, Kežmarok, Patrikovi Mezešovi, trvale bytom Weilburská 2396/1,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Weilburská 2550/11, Kežmarok, pre Miroslava Schütza s manželkou Ľudmilou

Schützovou, prechodne bytom Lanškrounská 8 , Kežmarok, je prípadom hodným
osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Žiadatelia sú dôchodcovia, ktorí žijú v podnájme. Nedostatok finančných
prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 17 v bytovom
dome Weilburská 2550/11, Kežmarok, Miroslavovi Schützovi s manželkou Ľudmilou
Schützovou, prechodne bytom Lanškrounská 8, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2022

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 31 v bytovom
dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, pre Zdenku Stoklasovú, trvale bytom Hlavné
námestie 1, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o osamelú matku s nezaopatreným dieťaťom, ktorá žije s rodičmi
v nevhodných podmienkach. Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie
dovoliť nemôže.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 31 v bytovom

dome Weilburská 2550/13, Kežmarok, Zdenke Stoklasovej, trvale bytom Hlavné
námestie 1, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom
dome Košická 2485/13, Kežmarok, pre Máriu Mocákovú, trvale bytom Záhradná 7,
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o osamelú matku s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá žije v podnájme.
Pre nedostatok finančných prostriedkov si vlastné bývanie dovoliť
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 18
v bytovom dome Košická 2485/13, Kežmarok, Márii Mocákovej, trvale bytom Záhradná 7,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 93/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Simonu Šugarekovú, trvale bytom Ždiar
č. 174, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Žiadateľka v súčasnosti žije s druhom a dvomi nezaopatrenými deťmi
v nájme od súkromného prenajímateľa. Výška príjmu žiadateľky je dostatočná na úhradu
predpokladaných nákladov na nájom a služby spojené s bývaním, ale nie je dostatočná
na to, aby si zabezpečila vlastné bývanie. Podľa §22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z.
o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, žiadateľka spĺňa
podmienky vyplývajúce zo zákona.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 16
v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, Simone Šugarekovej, trvale bytom
Ždiar č. 174, na dobu určitú, do 31.07.2023

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 94/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Weilburská 2442/5, Kežmarok, pre Alenu Kišidaiovú s manželom Jaroslavom
Kišidaiom, Sihoť 2, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o rodinu, ktorá žije v nájme od súkromného prenajímateľa. Výška ich
príjmu je dostatočná na úhradu predpokladaných nákladov na nájom a služby spojené
s bývaním, ale nie je dostatočná na to, aby si zabezpečili vlastné bývanie. Podľa §22 ods. 3
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom
znení, žiadatelia spĺňajú podmienky vyplývajúce zo zákona.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 4 v bytovom
dome Weilburská 2442/5, Kežmarok, Alene Kišidaiovej s manželom Jaroslavom Kišidaiom,
Sihoť 2, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 95/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 28 v bytovom
dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, pre Ľubomíra Matejovského, Toporcerova 27,
Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o žiadateľa, ktorý žije so svojimi súrodencami v rodičovskom byte.
Výška príjmu žiadateľa je dostatočná na úhradu predpokladaných nákladov na nájom
a služby spojené s bývaním, ale nie je dostatočná na to, aby si zabezpečil vlastné bývanie.

Podľa §22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v platnom znení, žiadateľ spĺňa podmienky vyplývajúce zo zákona.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 28 v bytovom
dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, Ľubomírovi Matejovskému, Toporcerova 27,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 96/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 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 Košická 2485/13, Kežmarok, pre Františka Hudáčeka s manželkou Ivetou
Hudáčekovou, Zadná 47, Lendak, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o rodinu s tromi nezaopatrenými deťmi, ktorá žije v nevyhovujúcich
podmienkach v rodičovskom dome. Výška ich príjmu je dostatočná na úhradu
predpokladaných nákladov na nájom a služby spojené s bývaním, ale nie je dostatočná na
to, aby si zabezpečili vlastné bývanie. Podľa §22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v platnom znení, žiadatelia spĺňajú podmienky
vyplývajúce zo zákona.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 17 v bytovom

dome Košická 2485/13, Kežmarok, pre Františka Hudáčeka s manželkou Ivetou
Hudáčekovou, Zadná 47, Lendak, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 97/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku, nájomcovi Ing.
Marekovi Kuffovi s manželkou Zuzanou, trvale bytom Zochova 53, Kežmarok, na dobu
určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 98/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku, nájomcovi
Monike Pixovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 99/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku, nájomcovi
Jozefovi Vidovi s manželkou Janou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok, na dobu
určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 100/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2446/5 v Kežmarku, nájomcovi
Ing. Viere Valentovej s manželom Zdeňkom, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok, na
dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 101/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku, nájomcovi
Ľubomírovi Radičovi s manželkou Renátou, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok,
na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 102/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku, nájomcovi
Marcele Čupovej, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 103/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku, nájomcovi
Michaele Jasenčákovej s manželom Daliborom, trvale bytom Košická 2466/5, Kežmarok,
na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 104/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku, nájomcovi
Michalovi Koršňákovi s manželkou Andreou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok,
na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 105/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku, nájomcovi Lucii
Sebešovej s manželom Rudolfom, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, na dobu určitú,
do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 106/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku, nájomcovi
Márii Groholovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 107/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku, nájomcovi
Ondrejovi Groholovi s manželkou Klaudiou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok,
na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 108/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku, nájomcovi
Martinovi Dlhému s manželkou Luciou, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, na dobu
určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 109/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku, nájomcovi
Magdaléne Kvardovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, na dobu určitú,
do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 110/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2466/7 v Kežmarku, nájomcovi
Dominike Kuchtovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok, na dobu určitú,
do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 111/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku, nájomcovi
Martinovi Korecovi s manželkou Marcelou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok,
na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 112/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku, nájomcovi
Gabriele Babiarovej s manželom Františkom, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok,
na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 113/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 23 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku, nájomcovi
Renáte Schnágerovej s manželom Miroslavom, trvale bytom Generála Štefánika 1046/26,
Kežmarok, na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 114/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 25 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku, nájomcovi
Marcelovi Maňakovi s manželkou Ingridou, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok,
na dobu určitú, do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 115/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku, nájomcovi
Jozefovi Brédovi, trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu určitú,
do 30.06.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 116/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2485/11 v Kežmarku, nájomcovi
Monike Kuchtovej s manželom Radoslavom , trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok,
na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 117/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, nájomcovi
Marekovi Zubalovi s manželkou Ivanou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok,
na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 118/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, nájomcovi
Miroslavovi Podolskému s manželkou Luciou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 119/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, nájomcovi
Zuzane Kováčovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, na dobu určitú,
do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 120/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, nájomcovi
Michalovi Hurdichovi s manželkou Lenkou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok,
na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 121/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, nájomcovi
Petrovi Garstkovi s manželkou Máriou, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok,
na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 122/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, nájomcovi
Ondrejovi Cehulovi, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, na dobu určitú,
do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 123/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku, nájomcovi
Eve Randusovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, na dobu určitú,
do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 124/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 10 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku,
nájomcovi Jaroslave Šimšajovej s manželom Martinom, trvale bytom Lanškrounská
2501/1A, Kežmarok, na dobu určitú, 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 125/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku,
nájomcovi Matúšovi Balážovi a Lucii Balážovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 126/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku,
nájomcovi Lucii Lopatovskej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, na dobu
určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 127/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku,
nájomcovi Jane Hozzovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, na dobu určitú,
do 28.02.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 128/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku,
nájomcovi Renáte Malikovej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, na dobu
určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 129/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
opakovaný nájom bytu č. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku,
nájomcovi Lucii Tomasovej s manželom Pavlom, trvale bytom Lanškrounská 2501/1A,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.130/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predĺženie nájmu
rodinného domu na Slavkovskej 712/47 v Kežmarku, pre Rastislava Briju s manželkou
Boženou Brijovou, trvale bytom Slavkovská 712/47, Kežmarok, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu so šiestimi nezaopatreným deťmi a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu rodinného
domu na Slavkovskej 712/47, Kežmarok, Rastislavovi Brijovi s manželkou Boženou
Brijovou, trvale bytom Slavkovská 712/47, Kežmarok, na dobu určitú, do 30.06.2023,
za dohodnuté nájomné vo výške 73 eur/mesiac.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 131/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že predĺženie nájmu bytu č. 27
v bytovom dome Košická 2005/10, Kežmarok, pre MUDr. Andriiho Kovacha s manželkou

Mariiou Kovach, prechodne bytom Košická 2005/10, Kežmarok, je prípadom hodným
osobitného zreteľa z dôvodu, že ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom a nie je v ich
možnostiach riešiť bytovú situáciu inak.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predĺženie nájmu bytu č. 27,
Košická 2005/10, Kežmarok, MUDr. Andriimu Kovachovi s manželkou Mariiou Kovach,
prechodne bytom Košická 2005/10, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.07.2023.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 132/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 289/2021 zo dňa 14.12.2021
(nájom bytu č. 2, 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 133/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 294/2021 zo dňa 14.12.2021
(nájom bytu č. 14, Weilburská 2442/7, Kežmarok, Monike Kmečovej, Weilburská 2442/7,
Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2022)

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 134/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
zrušuje uznesenie č. 32/2022 zo dňa 24.02.2022
(nájom bytu č. 16, 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 135/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na častiach pozemkov vo vlastníctve
Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
 parc. č. KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti
 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m2,
 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m2,
 parc. č. KN-C 3329/20, ostatná plocha o výmere 67 m2
 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m2
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to plynovej a vodovodnej prípojky
a splaškovej kanalizácie pre IBV „14 samostatne stojacich rodinných domov“ na Kamennej
bani v Kežmarku na slúžiacich pozemkoch v prospech spoločnosti S-DRINK, s. r. o.,
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 455 822, s povinnosťou povinného Mesta
Kežmarok:
-

-

strpieť uloženie inžinierskych sietí, a to plynovej a vodovodnej prípojky a splaškovej
kanalizácie na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom
pláne na zriadenie vecného bremena,
strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby plynovej a vodovodnej prípojky a splaškovej kanalizácie
a ich príslušenstva.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie
inžinierskych sietí 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 136/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na častiach pozemkov vo vlastníctve
Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m2,
 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m2,
 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m2,
 parc. č. KN-C 3329/20, ostatná plocha o výmere 67 m2
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej
prípojky pre stavbu „Dva rodinné domy Kežmarok, Kláštorná ulica, na parc. č. KN-C
3329/15, 3296/169, 3329/11, 3296/168“ na slúžiacich pozemkoch v prospech Ing. Stanislava
Šoltésa s manželkou Ľubomírou Šoltésovou, bytom S. Tomášika 2419/23, 060 01 Kežmarok
s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok:
-

-

strpieť uloženie inžinierskych sietí, a to elektrickej, vodovodnej prípojky
a kanalizačnej prípojky na slúžiacich pozemkoch, tak, ako to bude zakreslené
v geometrickom pláne na zriadenie vecného bremena,
strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky a ich
príslušenstva.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie
inžinierskych sietí, a to vodovodnej a kanalizačnej prípojky s ich ochranným pásmom na
slúžiacich pozemkoch, ktorý dajú po realizácii stavby vypracovať na svoje náklady
oprávnení z vecného bremena. Rozsah vecného bremena na uloženie inžinierskej siete, a to
elektrickej prípojky je určený geometrickým plánom č. 639/2014 na vymedzenie rozsahu
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (NN podzemné vedenie)
na pozemku p. č. 3296/1, 3329/4, 3329/20. Jednorazová odplata za zriadenie vecného
bremena na uloženie inžinierskych sietí bude určená znaleckým posudkom, ktorý dajú po
realizácii stavby vypracovať na svoje náklady oprávnení z vecného bremena.
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na pozemkoch vo vlastníctve Mesta
Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m2,
 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m2,

 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m2,
 parc. č. KN-C 3329/20, ostatná plocha o výmere 67 m2
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti
spočívajúce v práve prechodu pešo a práve prejazdu akýmkoľvek nemotorovým alebo
motorovým vozidlom pre stavbu „Dva rodinné domy Kežmarok, Kláštorná ulica, na parc.
č. KN-C 3329/15, 3296/169, 3329/11, 3296/168“ v prospech Ing. Stanislava Šoltésa
s manželkou Ľubomírou Šoltésovou, bytom S. Tomášika 2419/23, 060 01 Kežmarok.
Vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu pešo a práve prejazdu akýmkoľvek
nemotorovým alebo motorovým vozidlom bude zriadené bezodplatne. 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 137/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na častiach pozemku
vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
 parc. č. KN-C 6735, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1473 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti,
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to plynárenských zariadení s ochrannými
a bezpečnostnými pásmami a betónových panelov umiestnených nad plynárenskými
zariadeniami v rámci stavby „Zastavovacia štúdia SUN RESORT Suchá hora Kežmarok“
na slúžiacom pozemku v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok:
 strpieť uloženie inžinierskych sietí, a to plynárenských zariadení s ochrannými
a bezpečnostnými pásmami a betónových panelov umiestnených nad plynárenskými
zariadeniami na slúžiacom pozemku, tak, ako to je zakreslené v geometrickom pláne
č. 127/2021 na vyznačenie práva uloženia inž. sietí a betónových panelov na poz.

KNEp.č. 5065, 5066, KNC p.č. 5052/384, 419, 5052/433,434,441,442,449,450,501-506,
510, 6735 vyhotoveným Ing. Pavlom Basaríkom, GEOPLÁN, L. Svobodu 4885/91,
Poprad dňa26. 01. 2022 a úradne overeným Okresným úradom v Kežmarku,
katastrálnym odborom dňa 21. 03. 2022 pod č. G1 - 191/2022,
 strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby inžinierskych sietí, a to plynárenských zariadení
s ochrannými a bezpečnostnými pásmami a betónových panelov umiestnených nad
plynárenskými zariadeniami a ich príslušenstva.
Všeobecná hodnota jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená
znaleckým posudkom č. 68/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom, Sp. Hanušovce č. 1,
znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností vo
výške 2 599,56 €.
Náklady spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností a jednorazovú odplatu
uhradí investor predmetnej stavby.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 138/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na častiach pozemkov
vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
 parc. č. KN-E 6733/1, ostatná plocha o výmere 4047 m2,
 parc. č. KN-C 6735, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1473 m2
zapísaných v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 2430 v celosti
spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to:
 podzemného elektrického vedenia
 nadzemného elektrického vedenia
 kioskovej trafostanice/VN rozvádzača

členenie stavebných objektov
SO 01 – VN prípojka, trafostanica
SO 03 – Napojenie jestvujúcej NN siete
SO 04 – NN rozvody pre IBV
v rámci stavby „IBV SUCHÁ HORA – VN, TS, NN“, ktorá je v súlade s územným
rozhodnutím o umiestnení stavby „Zastavovacia štúdia SUN RESORT Suchá hora
Kežmarok“ na slúžiacich pozemkoch v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná,
a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného Mesta
Kežmarok:
- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí 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 a ich
príslušenstva.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie
inžinierskych sietí 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 139/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú na časti pozemku
vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
 parc. č. KN-C 1782, ostatná plocha o výmere 4610 m2, zapísanom v katastri
nehnuteľností, na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1 v celosti

spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sietí, a to podzemného elektrického vedenia
v rámci stavby „ÚPRAVA NN DISTRIBUČNEJ SIETE ŽSR KEŽMAROK,
SLAVKOVSKÁ ul.“ na slúžiacom pozemku v prospech spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361 s povinnosťou povinného
Mesta Kežmarok:
- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskych sietí, a to podzemného elektrického
vedenia na slúžiacom pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne
na zriadenie vecného bremena,
- strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, cez slúžiaci pozemok, pri
umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavieb inžinierskych sietí, a to
podzemného elektrického vedenia a ich príslušenstva.
Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie
inžinierskych sietí, a to podzemného elektrického vedenia s ich ochranným pásmom na
slúžiacom pozemku, ktorý dá po realizácii stavby vypracovať na svoje náklady investor
predmetnej stavby. Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená
znaleckým posudkom, ktorý dá po realizácii stavby vypracovať na svoje náklady investor
predmetnej stavby. 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 140/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú na časti pozemku vo vlastníctve
Mesta Kežmarok, v katastrálnom území Kežmarok, a to:
 parc. č. KN-E 6733/1, ostatná plocha o výmere 4047 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti
spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí, a to splaškovej kanalizácie a verejného
vodovodu v rámci stavby „SUN RESORT Suchá hora II. etapa“ na slúžiacom pozemku
v prospech spoločnosti Luxury development, s. r. o., Suchá hora 1759//42, 060 01 Kežmarok

s povinnosťou povinného Mesta Kežmarok:
-

-

strpieť uloženie inžinierskych sietí, a to splaškovej kanalizácie a verejného vodovodu
na slúžiacom pozemku, tak, ako to bude zakreslené v geometrickom pláne
na zriadenie vecného bremena,
strpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke,
údržbe a opravách stavby splaškovej kanalizácie a verejného vodovodu a ich
príslušenstva.

Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na porealizačné zameranie
inžinierskych sietí s ich ochrannými pásmami na slúžiacom pozemku, 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 141/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
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. 2497/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 110 m2,
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Nová RIS (umiestnenie rozpojovacej skrine
a uloženie elektrického vedenia), k stavbe „Napojenie prevádzky LIMBA PLUS,
s.r.o.“, 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 SO 01 Nová RIS a jeho príslušenstva
v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na zriadenie vecného
bremena.
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného
z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31,
042 91 Košice, ako vlastníka SO 01 Nová RIS, v rozsahu geometrického plánu na
porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku, ktorý dá po jeho
realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.
Jednorazová 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 142/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec
Kežmarok, zapísaných 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. 2497/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 110 m2,
- parc. KN-C č. 6634/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4081 m2,
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie (umiestnenie
elektromerového rozvádzača a uloženie elektrického vedenia), k stavbe „Napojenie
prevádzky LIMBA PLUS, s.r.o.“, 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 SO 02 Odberné elektrické zariadenie
a jeho 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 LIMBA PLUS, s r.o., IČO: 36 464 155, Pod lesom 23,
060 01 Kežmarok, ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 2476/2, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 541 m2, v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na Okresnom
úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2711, v rozsahu
geometrického plánu na porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacich
pozemkoch, ktorý dá po jeho realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného
bremena.
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom,
ktorý dá po realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 143/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
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. 2235/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 560 m2,
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Elektrická prípojka NN (nová RIS) (umiestnenie
rozpojovacej skrine a uloženie elektrického vedenia), k stavbe „Hospodárska budova
Kežmarok, Poľná, súp.č. 2633 parc. č. KN-C 2239/3“, 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 SO 01 Elektrická prípojka NN (nová
RIS) a jeho príslušenstva v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena.
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného
z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31,
042 91 Košice, ako vlastníka SO 01 Elektrická prípojka NN (nová RIS), v rozsahu
geometrického plánu na porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacom
pozemku, ktorý dá po jeho realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného
bremena.
Jednorazová 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 144/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec
Kežmarok, zapísaných 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. 2235/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 560 m2,
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie (umiestnenie
elektromerového rozvádzača a uloženie elektrického vedenia), vodovodnej prípojky
a kanalizačnej prípojky k stavbe „Hospodárska budova Kežmarok, Poľná, súp.č. 2633
parc. č. KN-C 2239/3“, 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 SO 02 Odberné elektrické zariadenie,
vodovodnej prípojky a kanalizačnej 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 Mateja Mačugu, bytom Tvarožnianska 2620/13, 060 01 Kežmarok, ako
vlastníka pozemku parc. KN-C č. 2239/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 142 m2,
v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 6213, v rozsahu geometrického plánu na
porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku, ktorý dá po
realizácii inžinierskych sietí vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.
Jednorazová 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 145/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec
Kežmarok, zapísaných 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. 463/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1027 m2,
- parc. KN-E č. 6606/1, ostatná plocha o výmere 3961 m2,
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 - Elektrická prípojka NN (umiestnenie
rozpojovacej skrine a uloženie elektrického vedenia), k stavbe „Dvojgaráž, Baštová
3431, parc. KN-C č. 49“, 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 SO 01 - Elektrická prípojka NN a jeho
príslušenstva v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na zriadenie
vecného bremena.
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného
z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31,
042 91 Košice, ako vlastníka SO 01 - Elektrická prípojka NN, v rozsahu geometrického
plánu na porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch, ktorý dá
po jeho realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného bremena.
Jednorazová 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 146/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec
Kežmarok, zapísaných 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. 463/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1027 m2,
- parc. KN-E č. 6606/1, ostatná plocha o výmere 3961 m2,
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 Odberné elektrické zariadenie (uloženie
podzemného elektrického vedenia), k „Dvojgaráž, Baštová 3431, parc. KN-C č. 49“, 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 SO 02 Odberné elektrické zariadenie
a jeho 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 Jozefa Miškoviča, bytom Lanškrounská 1608/18, 060 01 Kežmarok
a Ing. Moniky Britaňákovej, bytom Kúpeľná 557/23, 059 01 Spišská Belá, ako podielových
spoluvlastníkov pozemku parc. KN-C č. 49, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2,
v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1565, v podielovom spoluvlastníctve Jozefa
Miškoviča v podiele 1/2 a Ing. Moniky Britaňákovej v podiele 1/2, v rozsahu geometrického
plánu na porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch, ktorý
dajú po realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnení z vecného bremena.
Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom,
ktorý dajú po realizácii 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 147/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec
Kežmarok, zapísanom 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. 6700/3, ostatná plocha o výmere 1484 m2,

spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Elektrická prípojka NN (nová RIS) (uloženie
elektrického vedenia), k stavbe „Multifunkčná hala Kežmarok, Nad traťou, parc. KNC č. 2280/89, 2280/120“, 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 SO 01 Elektrická prípojka NN (nová RIS)
a jeho príslušenstva v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena.
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného
z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31,
042 91 Košice, ako vlastníka SO 01 Elektrická prípojka NN (nová RIS), v rozsahu
geometrického plánu na porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacom
pozemku, ktorý dá po jeho realizácii vypracovať na svoje náklady oprávnený z vecného
bremena.
Jednorazová 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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 148/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov v katastrálnom území Kežmarok, obec
Kežmarok, zapísanom 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. 476/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 764 m2,
- parc. KN-E č. 6583/3, ostatná plocha o výmere 57 m2,
- parc. KN-E č. 6606/1, ostatná plocha o výmere 3961 m2,

- parc. KN-E č. 6607, ostatná plocha o výmere 983 m2,
spočívajúce v povinnosti Mesta Kežmarok, ako povinného z vecného bremena:
- strpieť umiestnenie rozpojovacej skrine a uloženie elektrického vedenia, k stavbe „NNP
– Kežmarok – parc. č. 44, k. ú. 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 rozpojovacej skrine a elektrického vedenia
a jeho príslušenstva v rozsahu ochranného pásma podľa geometrického plánu na
zriadenie vecného bremena.
Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného
z vecného bremena spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 599 361,
Mlynská 31, 042 91 Košice, ako vlastníka stavby „NNP – Kežmarok – parc. č. 44, k. ú.
Kežmarok“, v rozsahu geometrického plánu na porealizačné zameranie s ochranným
pásmom na slúžiacich pozemkoch, ktorý dá po realizácii vypracovať na svoje náklady
oprávnený z vecného bremena.
Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne.
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 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 149/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
zmenu častí uznesenia č. 149/2021 zo dňa 28.10.2021 tak, že:
pôvodné znenie:
„Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je vo výške stanovenej internou
smernicou SVP, š. p., v prípade malej záťaže do 50 m2 predstavuje odplata sumu
200,00 eur bez DPH.“

sa nahrádza novým znením:
„Jednorázová odplata za zriadenie vecného bremena je vo výške 300, 00 eur bez DPH
pri zábere vecného bremena do 100 m2, v prípade záberu nad 100 m2 bude náhrada
stanovená v zmysle interného predpisu povinného z vecného bremena“
a
pôvodné znenie:
„Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena, ktorú uhradí Mesto Kežmarok je
vo výške stanovenej internou smernicou SVP, š. p., v prípade väčšej záťaže nad 100 m2 je
odplata stanovená na základe znaleckého posudku vypracovaného na náklady žiadateľa.
V prípade, že odplata stanovená znaleckým posudkom nedosiahne výšku paušálnej odplaty
– 300, 00 eur bez DPH, výška odplaty sa stanoví v sume 300,00 eur bez DPH a v takom
prípade je znalecký posudok len podkladom na stanovenie ceny dohodou.“
sa nahrádza novým znením:
„Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena, ktorú uhradí Mesto Kežmarok je
vo výške 300, 00 eur bez DPH pri zábere vecného bremena do 100 m2, v prípade záberu nad
100 m2 bude náhrada stanovená v zmysle interného predpisu povinného z vecného
bremena.“

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 150/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve
Mesta Kežmarok, a to:
 novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3342/21, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 63 m2 odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. KN-C 3342/2, ostatná
plocha o celkovej výmere 45568 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 v celosti,

 novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 6638/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 332 m2 odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 6638/2, ostatná
plocha o celkovej výmere 2759 m2 zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430 v celosti
za účelom ich užívania ako pozemkov, ktoré sú súčasťou areálu Rehole, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,66 €/m2/rok, t. j. 260,70 €/rok za celý
predmet nájmu pre Rehoľu Najsvätejšieho Vykupiteľa Kežmarok, Kláštorná 2321/4,
060 01 Kežmarok, IČO: 37 789 767 je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie:
Jedná sa o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok,
a to pozemkov časť parc. č. KN-C 3342/2, ostatná plocha o výmere 63 m2 a časť parc. č.
KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 332 m2, ktoré sa nachádzajú v areáli Rehole
a Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa ich dlhodobo užíva ako pozemky priľahlé
k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Kežmarok v jej vlastníctve, a to k pozemkom
parc. č. KN-C 3329/10 a parc. č. KN-E 1379/1.
schvaľuje
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 nehnuteľností v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta
Kežmarok, a to:
 novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3342/21, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 63 m2 odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. KN-C 3342/2, ostatná
plocha o celkovej výmere 45568 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na
Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 v celosti,
 novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 6638/3, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 332 m2 odčleneného z pôvodného pozemku parc. č. KN-E 6638/2, ostatná
plocha o celkovej výmere 2759 m2 zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom
úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430 v celosti
za účelom ich užívania ako pozemkov, ktoré sú súčasťou areálu Rehole, na dobu neurčitú,
s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,66 €/m2/rok, t. j. 260,70 €/rok za celý
predmet nájmu pre Rehoľu Najsvätejšieho Vykupiteľa Kežmarok, Kláštorná 2321/4,
060 01 Kežmarok, IČO: 37 789 767.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 151/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom
území Kežmarok a to:
 časti pozemku z parc. KN-C č. 2541, trvalý trávny porast o výmere 56 m2,
zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 1, v celkovej výmere 2474 m2, pre prenajímateľa Moniku Székelyovú, bytom
Garbiarska 1441/9, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,286 €/m2/rok, t. j. 16,02 €/rok
za celý predmet nájmu,
 časti pozemku z parc. KN-C č. 2541, trvalý trávny porast o výmere 91 m2,
zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 1 v celkovej výmere 2474 m2, pre prenajímateľa Ing. Šimona Štancela, bytom
Lanškrounská 1606/22, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,286 €/m2/rok, t. j. 26,03 €/rok
za celý predmet nájmu,
 časti pozemku z parc. KN-C č. 2541, trvalý trávny porast o výmere 4 m2, zapísanom
na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,
v celkovej výmere 2474 m2 a časti pozemku z parc. KN-E č. 1470/2, orná pôda
o výmere 38 m2, zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na
liste vlastníctva č. 2430, v celkovej výmere 113 m2, pre prenajímateľa Dávida
Stančeka, bytom Strelnica 734/7, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v súlade so
Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,286 €/m2/rok, t. j.
12,01 €/rok za celý predmet nájmu,
je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie:
Ide o prenájom priľahlých pozemkov k rodinným domom vo vlastníctve žiadateľov, o ktoré
sa žiadatelia starajú a využívajú ich ako pridomové záhradky. Pozemky parc. KN-C č. 2541
a parc. KN-E č. 1470/2 sú súčasťou areálu bývalej strelnice a v súčasnosti neslúžia na
využitie určené územným plánom.
schvaľuje
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 nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kežmarok, v katastrálnom území
Kežmarok ako pridomové záhradky a to:
 časti pozemku z parc. KN-C č. 2541, trvalý trávny porast o výmere 56 m2,
zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 1 v celkovej výmere 2474 m2, pre prenajímateľa Moniku Székelyovú, bytom
Garbiarska 1441/9, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,286 €/m2/rok, t. j. 16,02 €/rok
za celý predmet nájmu,
 časti pozemku z parc. KN-C č. 2541, trvalý trávny porast o výmere 91 m2,
zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 1 v celkovej výmere 2474 m2, pre prenajímateľa Ing. Šimona Štancela, bytom
Lanškrounská 1606/22, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v súlade so Zásadami
hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,286 €/m2/rok, t. j. 26,03 €/rok
za celý predmet nájmu,

časti pozemku z parc. KN-C č. 2541, trvalý trávny porast o výmere 4 m2, zapísanom na
Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1, v celkovej
výmere 2474 m2 a časti pozemku z parc. KN-E č. 1470/2, orná pôda o výmere 38 m2,
zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 2430 v celkovej výmere 113 m2, pre prenajímateľa Dávida Stančeka, bytom Strelnica
734/7, 060 01 Kežmarok, za nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom mesta Kežmarok vo výške 0,286 €/m2/rok, t. j. 12,01 €/rok za celý predmet
nájmu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 152/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a odst. 9 písmena c)
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších

predpisov, že výpožička častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve
Mesta Kežmarok podľa priloženej dokumentácie, na dobu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou, a to:
 parc. č. KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti
 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m2,
 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m2,
 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m2
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti
 parc. č. KN-C 8387, ostatná plocha o výmere 325 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 5636 v celosti
za účelom vybudovania prístupovej komunikácie v rámci stavby „14 samostatne stojacich
rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku pre spoločnosť S-DRINK, s. r. o.,
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 455 822 s podmienkou, že v prípade
ak vypožičiavateľ nezrealizuje a neodovzdá
bezodplatne prístupovú komunikáciu
vybudovanú v rámci stavby „14 samostatne stojacich rodinných domov“ v lokalite
Kamenná baňa v Kežmarku na predmetných pozemkoch do majetku mesta do 24 mesiacov
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3000,-- € a s
podmienkou zriadenia vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu pešo a práve
prejazdu akýmkoľvek nemotorovým alebo motorovým vozidlom a zriadenie vecného
bremena uloženia inžinierskych sietí elektrina, voda a kanalizácia pre stavbu „Dva rodinné
domy Kežmarok, Kláštorná ulica, na parc. č. KN-C 3329/15, 3296/169, 3329/11, 3296/168“
na pozemkoch parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m2, parc. č. KN-C
3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m2 a parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere
6777 m2 v prospech Ing. Stanislava Šoltésa s manželkou Ľubomírou Šoltésovou, bytom S.
Tomášika 2419/23, 060 01 Kežmarok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o výpožičku pozemkov za účelom vybudovania prístupovej komunikácie
v rámci stavby „14 samostatne stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa
v Kežmarku s podmienkou, že po realizácii bude stavebný objekt odovzdaný bezodplatným
prevodom do vlastníctva Mesta Kežmarok. Zámer výstavby miestnej prístupovej
komunikácie na predmetných pozemkoch podľa projektovej dokumentácie stavby je
v súlade s územným plánom Mesta Kežmarok.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a odst. 9 písmena c)
zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov výpožičku častí pozemkov v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta
Kežmarok podľa priloženej dokumentácie, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou
lehotou, a to:
 parc. č. KN-E 6638/2, ostatná plocha o výmere 2759 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celosti
 parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m2,
 parc. č. KN-C 3329/17, ostatná plocha o výmere 598 m2,

 parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m2
zapísaných na liste vlastníctva č. 1 v celosti
 parc. č. KN-C 8387, ostatná plocha o výmere 325 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 5636 v celosti
za účelom vybudovania prístupovej komunikácie v rámci stavby „14 samostatne stojacich
rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku pre spoločnosť S-DRINK, s. r. o.,
Pradiareň 44, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 455 822 s podmienkou, že v prípade
ak vypožičiavateľ nezrealizuje a neodovzdá prístupovú komunikáciu vybudovanú v rámci
stavby „14 samostatne stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku
na predmetných pozemkoch do majetku mesta do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 3000,-- € a s podmienkou zriadenia
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu pešo a práve prejazdu akýmkoľvek
nemotorovým alebo motorovým vozidlom a zriadenie vecného bremena uloženia
inžinierskych sietí elektrina, voda a kanalizácia pre stavbu „Dva rodinné domy Kežmarok,
Kláštorná ulica, na parc. č. KN-C 3329/15, 3296/169, 3329/11, 3296/168“ na pozemkoch
parc. č. KN-C 3296/167, ostatná plocha o výmere 250 m2, parc. č. KN-C 3329/17, ostatná
plocha o výmere 598 m2 a parc. č. KN-C 3296/1, ostatná plocha o výmere 6777 m2
v prospech Ing. Stanislava Šoltésa s manželkou Ľubomírou Šoltésovou, bytom S. Tomášika
2419/23,
060 01 Kežmarok.
schvaľuje
bezodplatné prevzatie stavby prístupovej komunikácie v rámci stavby „14 samostatne
stojacich rodinných domov“ v lokalite Kamenná baňa v Kežmarku do majetku Mesta
Kežmarok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta
Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 153/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
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 časti parcely č. KN-E 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m2 pre užívateľov záhrad
v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II takto:
 pre Viktora Mazureka, Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok časť z predmetného
pozemku o výmere 169 m2 a časť o výmere 173 m2,
 pre Mareka Zubala, Lanškrounská 2501/1, 060 01 Kežmarok časť z predmetného
pozemku o výmere 164 m2
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 €/m2/rok je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území
Kežmarok, častí pozemku o výmere 169 m2, 173 m2 a 164 m2 z časti parcely č. KN-E 2922,
trvalý trávny porast o výmere 3656 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej
výmere 4305 m2, 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 vysporiadaní vlastníctva k nim.
zrušuje
časť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 20/2022 zo dňa 24. 02. 2022, a to
vypustením textu:
 „pre Gabriela Adamjaka, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku
o výmere 169 m2
 pre Alenu Adamjakovú, Vrbov č. 440, 059 72 Vrbov časť z predmetného pozemku
o výmere 173 m2
 pre Františka Gallika, Tehelňa 2, 060 01 Kežmarok časť z predmetného pozemku
o výmere 164 m2“
schvaľuje
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 m2,
zapísaného na liste vlastníctva č. 2430 v celkovej výmere 4305 m2
pre užívateľov záhrad v záhradkárskej osade č. 35-48 Tatraľan II takto:
 pre Viktora Mazureka, Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok časť z predmetného
pozemku o výmere 169 m2 a časť o výmere 173 m2,
 pre Mareka Zubala, Lanškrounská 2501/1, 060 01 Kežmarok časť z predmetného
pozemku o výmere 164 m2
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 €/m2/rok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 154/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 3644449955/2021 na oddelenie poz. p. č. 3016/58 a 59 a ich majetkoprávne vysporiadanie,
vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad, s. r. o., Dostojevského 3313/12, Poprad dňa
05. 04. 2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa
13. 04. 2022 pod č. G1 293/2022, a to
− novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-C 3016/59,
orná pôda o výmere 14 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 o výmere 14 m2
z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-E 1-2343, orná
pôda o výmere 273 m2 zapísaného na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore
na liste vlastníctva č. 3814 v podiele 1/1,

do výlučného vlastníctva Anny Madejovej, Komenského 1130/23, 060 01 Kežmarok,
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 70/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností vo výške 35,66 €/m2, teda celkom vo výške 499,24 € za celý predmet
predaja je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území
Kežmarok, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3016/59, orná pôda o výmere
14 m2 v katastrálnom území Kežmarok, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 o výmere 14 m2
z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-E 1-2343, orná pôda
o výmere 273 m2 priľahlého k nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok v podielovom
spoluvlastníctve žiadateľky, a to k pozemku parc. č. KN-C 3022 za účelom zabezpečenia
prechodu a vjazdu k nemu. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely
a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že mestu by sa nepodarilo iným
spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 3644449955/2021 na oddelenie poz. p. č. 3016/58 a 59 a ich majetkoprávne vysporiadanie,
vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad, s. r. o., Dostojevského 3313/12, Poprad dňa
05. 04. 2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa
13. 04. 2022 pod č. G1 293/2022, a to
− novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-C 3016/59,
orná pôda o výmere 14 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 2 o výmere 14 m2
z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-E 1-2343, orná
pôda o výmere
273 m2 zapísaného na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 3814 v podiele 1/1,
do výlučného vlastníctva Anny Madejovej, Komenského 1130/23, 060 01 Kežmarok,
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 70/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností vo výške 35,66 €/m2, teda celkom vo výške 499,24 € za celý predmet
predaja.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 155/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 3644449955/2021 na oddelenie poz. p. č. 3016/58 a 59 a ich majetkoprávne vysporiadanie,
vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad, s. r. o., Dostojevského 3313/12, Poprad dňa
05. 04. 2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa
13. 04. 2022 pod č. G1 293/2022, a to:
− novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-C 3016/58,
orná pôda o výmere 19 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 19 m2
z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-E 1-2343, orná
pôda o výmere 273 m2 zapísaného na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore
na liste vlastníctva č. 3814 v podiele 1/1,
−
do výlučného vlastníctva Miroslava Babiča, Hlavné námestie 117/5, 060 01 Kežmarok,
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 70/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností vo výške 35,66 €/m2, teda celkom vo výške 677,54 € za celý predmet
predaja je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území
Kežmarok, a to novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 3016/58, orná pôda o výmere
19 m2 v katastrálnom území Kežmarok, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 19 m2
z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-E 1-2343, orná pôda
o výmere 273 m2 priľahlého k nehnuteľnostiam v katastrálnom území Kežmarok
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, a to k pozemkom parc. č. KN-C 3016/49 a parc. č.
KN-C 3025/1 za účelom zabezpečenia prechodu a vjazdu k nim. Vzhľadom k
nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad,
že mestu by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 3644449955/2021 na oddelenie poz. p. č. 3016/58 a 59 a ich majetkoprávne vysporiadanie,
vyhotoveného spoločnosťou Globing Poprad, s. r. o., Dostojevského 3313/12, Poprad dňa

05. 04. 2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa
13. 04. 2022 pod č. G1 293/2022, a to:
− novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-C 3016/58,
orná pôda o výmere 19 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 19 m2
z pôvodného pozemku v katastrálnom území Kežmarok, parc. č. KN-E 1-2343, orná
pôda o výmere 273 m2 zapísaného na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore
na liste vlastníctva č. 3814 v podiele 1/1,
do výlučného vlastníctva Miroslava Babiča, Hlavné námestie 117/5, 060 01 Kežmarok,
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 70/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností vo výške 35,66 €/m2, teda celkom vo výške 677,54 € za celý predmet
predaja.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 156/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj
nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa
geometrického plánu č. 13/2022 na porealizačné zameranie polyfunkčnej budovy na
pozemku parc. č. 1938/26 po rekonštrukcii pre vydanie užívacieho povolenia, vyhotoveného
Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok
dňa 10. 02. 2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom
dňa 18. 02. 2022 pod č. G1 108/22, a to:
− časti pozemku, dielu č. 1 o výmere 4 m2 odčleneného z pôvodného pozemku parc. č.
KN-C 1938/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2638 m2, zapísaného v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva

č. 1, ktorý sa pričleňuje k pozemku parc. č. KN-C 1938/26, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 746 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Kežmarok,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4584,
−
do výlučného vlastníctva Norberta Scholtza, Bernolákova 1367/100, 059 71 Ľubica,
za cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 54/2022, vyhotovený Ing. Petrom Repčákom,
Podtatranská 36, 059 71 Ľubica, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty
nehnuteľností, podľa ktorého je cena predmetného pozemku vo výške 31,62 €/m2, teda
celkom vo výške 126,48 € za celý predmet predaja je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie:
Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok
na základe porealizačného zamerania stavby polyfunkčnej budovy, súpisné číslo 2251
na pozemku parc. č. KN-C 1938/26 po jej rekonštrukcii pre potreby kolaudačného
rozhodnutia. Ide o odkúpenie časti pozemku pod stavbou, časťou garáže pristavenej
k predmetnej polyfunkčnej budove, dielu č. 1 o výmere 4 m2 odčleneného z pôvodného
pozemku v katastrálnom území Kežmarok parc. č. KN-C 1938/37, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 2638 m2 zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade
Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 v celosti na vlastníka Mesto
Kežmarok, ktorý sa pričleňuje k pozemku v katastrálnom území Kežmarok parc. č.
KN-C 1938/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 746 m2, zapísaného v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 4584 v celosti na vlastníka Norberta Scholtza.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa
geometrického plánu č. 13/2022 na porealizačné zameranie polyfunkčnej budovy na
pozemku parc. č. 1938/26 po rekonštrukcii pre vydanie užívacieho povolenia, vyhotoveného
Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok
dňa 10. 02. 2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom
dňa 18. 02. 2022 pod č. G1 108/22, a to
− časti pozemku, dielu č. 1 o výmere 4 m2 odčleneného z pôvodného pozemku parc. č.
KN-C 1938/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2638 m2, zapísaného v katastri
nehnuteľností na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva
č. 1, ktorý sa pričleňuje k pozemku parc. č. KN-C 1938/26, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 746 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Kežmarok,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4584,
−
do výlučného vlastníctva Norberta Scholtza, Bernolákova 1367/100, 059 71 Ľubica,
za cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 54/2022, vyhotovený Ing. Petrom Repčákom,
Podtatranská 36, 059 71 Ľubica, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty

nehnuteľností, podľa ktorého je cena predmetného pozemku vo výške 31,62 €/m2, teda
celkom vo výške 126,48 € za celý predmet predaja.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 157/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj
nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa
geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby, a to:
− časti pozemku z parc. č. KN-C 803/16, ostatná plocha o výmere 20 m2, zapísaného
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1 v celkovej výmere 752 m2 v celosti,
za účelom umiestnenia a realizácie stavby kioskovej trafostanice „V482 – Kežmarok – TS34
juh 5 – úprava na DO, číslo stavby 9010482“ na predmetnom pozemku do výlučného
vlastníctva Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO: 36 599 361, za cenu stanovenú znaleckým posudkom, je prípadom hodným osobitného
zreteľa.
Odôvodnenie:
Ide o majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod budúcou stavbou kioskovej trafostanice
v rámci realizácie stavby „V482-Kežmarok-TS34 Juh 5 – úprava na DO, číslo stavby
9010482“, a to časti pozemku z parcely č. KN-C 803/16, ostatná plocha o výmere
20 m2, zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 1 v celkovej výmere 752 m2 za účelom zabezpečenia vyššej
bezpečnosti a spoľahlivosti distribúcie elektrickej energie na Južnej ulici a v jej priľahlých

častiach. Majetkovoprávne usporiadanie je potrebné na preukázanie právneho vzťahu
k pozemku pre vydanie stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa
geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby, a to:
− časti pozemku z parc. č. KN-C 803/16, ostatná plocha o výmere 20 m2, zapísaného
v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 1 v celkovej výmere 752 m2 v celosti,
za účelom umiestnenia a realizácie stavby kioskovej trafostanice „V482 – Kežmarok – TS34
juh 5 – úprava na DO, číslo stavby 9010482“ na predmetnom pozemku do výlučného
vlastníctva Východoslovenskej distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO: 36 599 361, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Rozsah stavby kioskovej
trafostanice bude určený geometrickým plánom na jej porealizačné zameranie spolu
s ochranným pásmom na predmetnom pozemku, ktorý dá po realizácii stavby vypracovať
na svoje náklady kupujúci.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 158/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 5/2022, na
oddelenie pozemku parc. č. 1500/35,36 zameranie stavby a určenie vlastníckych práv,
vyhotoveného GEOMERA, Ing. Anton Olekšák, Zimná 464/66, Spišská Belá, dňa
23.02.2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa
02.03.2022 pod č. G1 139/2022, v katastrálnom území Kežmarok a to:

- novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 5413/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
21 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 5 o výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.
KN-E č. 5413, trvalý trávny porast o výmere 12837 m2, zapísanom na Okresnom úrade
Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta
Kežmarok v podiele 1/1,
- novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 5413/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 6 o výmere 2 m2 z pôvodného pozemku parc. KN-E
č. 5413, trvalý trávny porast o výmere 12837 m2, zapísanom na Okresnom úrade
Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta
Kežmarok v podiele 1/1,
- novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 5434/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 7 o výmere 4 m2 z pôvodného pozemku parc. KN-E
č. 5434, trvalý trávny porast o výmere 951 m2, zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele
1/1,
do vlastníctva Jána Legutkého, Družstevná 48, 060 01 Malý Slavkov, v podiele 1/1, za cenu
stanovenú znaleckým posudkom č. 89/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, vo výške 14,48 €/m2, teda celkom za cenu vo výške 390,96 € za celý
predmet predaja, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o majetkovoprávne vysporiadanie častí pozemkov zastavaných stavbou
„Skládka štrkopieskov Kežmarok – lokalita pri Slavkoskom potoku“.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 5/2022, na
oddelenie pozemku parc. č. 1500/35,36 zameranie stavby a určenie vlastníckych práv,
vyhotoveného GEOMERA, Ing. Anton Olekšák, Zimná 464/66, Spišská Belá, dňa
23.02.2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom dňa
02.03.2022 pod č. G1 139/2022, v katastrálnom území Kežmarok a to:
- novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 5413/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
21 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 5 o výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.
KN-E č. 5413, trvalý trávny porast o výmere 12837 m2, zapísanom na Okresnom úrade
Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta
Kežmarok v podiele 1/1,
- novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 5413/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 6 o výmere 2 m2 z pôvodného pozemku parc. KN-E
č. 5413, trvalý trávny porast o výmere 12837 m2, zapísanom na Okresnom úrade
Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta
Kežmarok v podiele 1/1,

- novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 5434/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 7 o výmere 4 m2 z pôvodného pozemku parc. KN-E
č. 5434, trvalý trávny porast o výmere 951 m2, zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok,
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele
1/1,
do vlastníctva Jána Legutkého, Družstevná 48, 060 01 Malý Slavkov, v podiele 1/1, za cenu
stanovenú znaleckým posudkom č. 89/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, vo výške 14,48 €/m2, teda celkom za cenu vo výške 390,96 € za celý
predmet predaja.
Poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 159/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
rozhoduje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 22/2022,
na oddelenie pozemku parcelné číslo 6733/11 pre jeho majetkoprávne vysporiadanie,
vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok,
dňa 08.03.2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom
dňa 15.03.2022 pod č. G1 181/2022, a to:
− novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 6733/11, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 132 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 132 m2 z pôvodného
pozemku, parc. KN-E č. 6733/3, ostatná plocha o výmere 2078 m2, v katastrálnom území
Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 2430, v podiele 1/1,

do vlastníctva Ing. Rastislava Gaľu, Suchá hora 1799/40, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 47/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, vo výške 50,34 €/m2, teda celkom za cenu vo výške 6644,88 € za celý
predmet predaja, je prípadom hodným osobitného zreteľa.
Odôvodnenie: Ide o majetkovoprávne usporiadanie priľahlého pozemku k rodinnému
domu súpisné číslo 1799, postavenom na pozemku parc. KN-C č. 4985/6, k. ú. Kežmarok,
o ktorý sa žiadateľ stará a nachádza sa na ňom zelená plocha a spevnená plocha tvoriaca
príjazd k rodinnému domu. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely
a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že mestu by sa nepodarilo iným
spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písmeno e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj
nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kežmarok podľa geometrického plánu č. 22/2022, na
oddelenie pozemku parcelné číslo 6733/11 pre jeho majetkoprávne vysporiadanie,
vyhotoveného Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok,
dňa 08.03.2022, úradne overeného Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym odborom
dňa 15.03.2022 pod č. G1 181/2022, a to:
- novovytvoreného pozemku parc. KN-C č. 6733/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
132 m2, ktorý vznikol odčlenením dielu č. 1 o výmere 132 m2 z pôvodného pozemku,
parc. KN-E č. 6733/3, ostatná plocha o výmere 2078 m2, v katastrálnom území
Kežmarok, zapísaného na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom odbore na liste
vlastníctva č. 2430, v podiele 1/1,
do vlastníctva Ing. Rastislava Gaľu, Suchá hora 1799/40, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,
za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 47/2022, vyhotoveným Ing. Jánom Trebuňom,
Sp. Hanušovce č. 1, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad
hodnoty nehnuteľností, vo výške 50,34 €/m2, teda celkom za cenu vo výške 6644,88 € za celý
predmet predaja.
Poplatky spojené s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 160/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
výkup pozemkov pre stavbu „Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň“
v katastrálnom území Kežmarok, zapísaných na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 718, vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského
pozemkového fondu, IČO: 17 335 345, Búdková 36, 817 15 Bratislava, v podiele 1/1, a to:
- parc. KN-C č. 6838/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2,
- parc. KN-C č. 6838/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2,
do vlastníctva Mesta Kežmarok, IČO: 00 326 283, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok,
v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 20,00 €/m2, teda celkom za cenu vo výške
1460,00 € za celý predmet výkupu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 161/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
výkup pozemku v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade
Kežmarok, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3935, vo vlastníctve
Východoslovenských kameňolomov a štrkopieskov, š. p. v likvidácii, IČO: 00 015 482,
Štefánikovo námestie č. 4, 052 27 Spišská Nová Ves, v podiele 1/1, a to:
- parc. KN-E č. 4948, trvalý trávny porast o výmere 171 m2,

do vlastníctva Mesta Kežmarok, IČO: 00 326 283, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok,
v podiele 1/1, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 02/04/2022 vyhotoveným znalcom
UNIOS Invest, spol. s r.o., Horná ul. č. 34, 974 01 Banská Bystrica, vo výške 6,75 €/m2,
teda celkom za cenu vo výške 1154,25 € za celý predmet výkupu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 162/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
výkup pozemku v k. ú. Strážky, zapísanom na Okresnom úrade Kežmarok, katastrálnom
odbore na liste vlastníctva č. 346, vo vlastníctve AGROSTAVU, stavebno-obchodného
družstva Poprad, IČO: 31 671 225, Nová 74, 058 01 Poprad – Veľká, v podiele 1/1, a to:
- parc. KN-C č. 1252, ostatná plocha o výmere 212 m2,
do vlastníctva Mesta Kežmarok, IČO: 00 326 283, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok,
v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu 3,60 €/m2 s DPH, teda celkom za cenu vo výške
763,20 € s DPH za celý predmet výkupu.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 163/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku a to :
stavebných úprav - vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok
v obstarávacej cene 4 673,47 eur, pre rozpočtovú organizáciu mesta Kežmarok Základná
škola Dr. Daniela Fischera 2, 060 01 Kežmarok, IČO : 36158968 za účelom jeho užívania na
plnenie úloh v rozsahu činností uvedených v zriaďovacej listine a to bezodplatne na dobu
určitú do 31.12.2026.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 164/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku a to :
stavebných úprav - vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Nižná brána 8,
060 01 Kežmarok v obstarávacej cene 2 817,18 eur, pre rozpočtovú organizáciu mesta
Kežmarok Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok, IČO :
37874268 za účelom jeho užívania na plnenie úloh v rozsahu činností uvedených
v zriaďovacej listine a to bezodplatne na dobu určitú do 31.12.2026

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 165/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
zverenie nehnuteľného majetku a to :
stavbu „Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a Zariadenia
opatrovateľskej služby - bloky C1 a C2“ v obstarávacej cene 463 278,12 eur, pre
rozpočtovú organizáciu mesta Kežmarok Zariadenie pre seniorov a Zariadenie
opatrovateľskej služby, Vyšný mlyn 13, 060 01 Kežmarok, IČO : 00691852 za účelom jeho
užívania na plnenie úloh v rozsahu činností uvedených v zriaďovacej listine
a to bezodplatne na dobu neurčitú.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 166/2022
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 m2 a na prenájom nebytových priestorov (napr. 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 m2, spolu o výmere
377,80 m2 v objekte Zimného štadióna, na ulici Trhovište 748/4, 060 01 Kežmarok

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 167/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – skladovacej haly
s. č. 2068, na parc. č. KN-C 1295/4, v k.ú. Kežmarok, zapísaná na LV č. 56

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 168/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
s ch v a ľ u j e
termín na podávanie návrhov k oceneniam Čestné občianstvo mesta Kežmarok a Cenu
mesta Kežmarok do 15.08.2022.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

Uznesenie
zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23. 06. 2022
MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 169/2022
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
schvaľuje
bezplatnú inzerciu pre kandidátov na primátora mesta Kežmarok v rozsahu 1/2 strany (A4)
a pre kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva v Kežmarku v rozsahu 1/8 strany
(A4) v Kežmarských novinách ako prílohu v októbrovom vydaní alebo v samostatnom –
predvolebnom vydaní.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta

