
    Mesto Kežmarok 
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

  

         

 
 

                                                                                                                 Kežmarok  11.08.2022

                Sp.zn.  

         

 

 

 

P o z v á n k a 

 
           V zmysle § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  

predpisov 

 

 

       z v o l á v a m    
 

         zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň  18.08.2022 ( štvrtok) 

o 13,00 hod. 

 

   v zasadacej miestnosti Mestského úradu  v Kežmarku na I. poschodí 

 

 

Program: 

 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej komisie, volebnej 

komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ....../2022 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej 

kampane na území mesta Kežmarok   

4. Návrh na pridelenie dotácie z rozpočtu Mesta Kežmarok  na rok 2022 pre športový klub 1. Ping – 

Pong Club FORTUNA – Dukla KEŽMAROK 

5. Návrhy na udelenie ocenení CENA MESTA KEŽMAROK 

6. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam : 

6.1. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku v k. ú. 

Kežmarok v rámci stavby „Kežmarok – Špineraj – úprava NN siete“ v prospech spoločnosti 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 

6.2.Návrh na zánik vecného bremena práva vstupu, prechodu a                                                                                                                            

prejazdu a na zriadenie vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu na pozemkoch v k. ú. 

Kežmarok vo vlastníctve Ing. Jozefa Debreho, Suchá hora 1800/38, Kežmarok v prospech Mesta 

Kežmarok, Hlavné námestie 1, Kežmarok 

6.3.Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na častiach pozemkov v k. ú. 

Kežmarok v rámci stavby „Sídlo firmy TRIOLIFT s.r.o. Kežmarok“ v prospech spoločnosti 

TRIOLIFT s.r.o., Hradné námestie 29, Kežmarok a spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.,  

Mlynská 31, Košice 

6.4.Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku v k. ú. 

Kežmarok v rámci stavby „Verejné osvetlenie ul. Biela voda“ v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné 

námestie 1, Kežmarok    
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6.5.Návrh na predĺženie nájmu bytov č. 2, 7, 12, 13, 14, 21, 25 a 29 v Dome s opatrovateľskou službou, 

Baštová 1588/8, Kežmarok 

6.6.Návrh na opakovaný nájom mestských bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok 

6.7.Návrh na predĺženie nájmu mestských bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok 

6.8.Návrh na predĺženie nájmu objektu na ulici Slavkovskej 2519/47A v Kežmarku pre Petra Škovrana 

s manželkou Martinou Škovranovou 

6.9.Návrh na zrušenie uznesenia č. 96/2022 zo dňa 23. 06. 2022 na prenájom mestského bytu vo 

vlastníctve Mesta Kežmarok 

6.10.Návrh na nájom mestského bytu vo vlastníctve Mesta Kežmarok        

6.11.Návrh na prenájom nebytového priestoru - šatne v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, 

Kežmarok pre Mestský hokejový klub o.z. Kežmarok, Trhovište 860/4, Kežmarok 

6.12.Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok pre 

Základnú školu s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok 

6.13.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok, pre MUDr. Annu Uhrovú, Hviezdoslavova 

253/27, Kežmarok 

6.14.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok pre PhDr. Gabrielu Kernovú – klinická 

psychológia, Hviezdoslavova 27, Kežmarok 

6.15.Návrh na prenájom kotolne v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok pre spoločnosť Spravbytherm s.r.o., Starý trh 518/47, 

Kežmarok a návrh zrušenie uznesenia č. 25/2022 zo dňa 24. 02. 2022      

6.16.Návrh na zmenu  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 

6.17.Návrh na úpravu predmetu nájmu, a to poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Huncovce, 

Kežmarok, Malý Slavkov a Mlynčeky pre Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad 

traťou 1, Kežmarok    

6.18.Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Denného detského sanatória, Záhradná 

1398/2, Kežmarok pre Ambulanciu klinickej psychológie – NTZ, s.r.o., Lúčna 123/37, Malý Slavkov       

       6.19. Návrh na doplnenie uznesenia č. 160/2022 zo dňa 23.06.2022 – SR v správe Slovenského     

       pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava 

6.20.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov - 

predajní v objekte „Regionálnej tržnice“, Baštová ul., Kežmarok   

6.21.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností, stavieb 

a pozemkov v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Malom Slavkove 

7. Návrh na udelenie súhlasu na právne úkony spoločnosti Kežmarok Invest, s.r.o. 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

 

 

 PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

        primátor mesta 

 
 


