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                                                                                                      V Kežmarku dňa 24. 08. 2022 

                                                                                                      Číslo spisu 5/2022 

 

 

 

 

Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia MsZ konaného dňa 18. 08. 2022 

  

Prítomní:    poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA – primátor mesta 

Ing. Jela Bednárová, prednostka úradu  

JUDr. Mgr. Ondrej Teraj – hlavný kontrolór mesta 

ostatní prítomní podľa prezenčnej listiny 

 

 

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 
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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     

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

8. Rôzne 

9. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

 

Na úvod zasadnutia p. primátor privítal prítomných na 3 mimoriadnom MsZ. Poďakoval aj                          

p. prednostke, že aj napriek operácií očí, prišla na toto MsZ. Skonštatoval, že p. poslanec Gurka 

a p. poslanec  Kovalský sa ospravedlnili z dnešného MsZ a  p. poslanec Perignáth príde na 

zasadnutie MsZ neskôr.  

 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku a voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

 

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, 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 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

 

p. poslankyňu PhDr.  Martu Sabolovú 

p. poslanca  Mgr. Ondreja Jankuru 

 

  v o l í  do volebnej komisie: 

p. poslanca PhDr. Andreja Zreľaka za predsedu komisie   

p. poslanca Ing. Janku Gantnerovú, za člena komisie  

p. poslanca Ing.Vojtecha Wagnera, za člena komisie  

  

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

-  primátorom určených overovateľov zápisnice: 

p. poslanca Ing. Matúša Poláka 

p. poslankyňu Ing. Eleonóru Levickú 

 

   -  primátorom určenú zapisovateľku 

  - p. Veroniku Klukošovskú  

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 170/2022 a 171/2022 

 

p. Polák 

- chcel by dať návrh na zmenu programu 

 

p. primátor 

- v rámci mimoriadneho MsZ je všeobecný úzus, že sa program nedoplňuje  

- poprosil p. poslanca dať normálny návrh a môžu potom kvôli tomu zvolávať MsZ 

- právo na to samozrejme áte, ale v rámci dohody medzi poslancami bol úzu taký, a ak to dáte, je 

to na Vás 

 

p. Polák 

- dávam návrh na zmenu programu 

- zmena spočíva vo vypustení bodu  č. 6.21, a to Návrh na schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností Poľnohospodárskeho družstva v Malom Slavkove 

 

Hlasovanie za vypustenie bodu č. 6.21 z programu rokovania MsZ: 

za: Juhász, Levická, Polák, Majorová Garstrková, Maitner, Zreľak, Baráthová 

 

Bod bol stiahnutý z rokovania MsZ. 
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p. primátor 

- upozornil na to, že predmetný bod bol zaradený do programu z dôvodu, že v rozpočte mesta je 

schválená položka predaj majetku, ktorá nebude naplnená tým pádom do konca roka 

- poslanci schválili túto položku, momentálne je poslancami blokovaná, aby sa naplnila 

- je to skôr pre ďalšie MsZ ako pre toto problém, ktorý nastane 

- ako primátor mesta to automaticky predkladá, pretože si je vedomý, že tento problém nastať môže 

- takže cielene p. Polák asi politicky za účasti niektorých poslancov bojkotujete svoje rozhodnutie, 

ktoré ste aj vy schvaľovali 

 

p. Polák 

- dodal, že on rozpočet neschválil 

 

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 2/2022 o vyhradení miest                       

a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách 

počas volebnej kampane na území mesta Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na: 

 

Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 2/2022 o vyhradení miest a ustanovení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 

volebnej kampane na území mesta Kežmarok.  

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 172/2022 

 

 

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

1. Ping – Pong Club FORTUNA – Dukla KEŽMAROK 

 

Na rokovanie MsZ sa dostavil p. poslanec Perignáth. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

pridelenie dotácie pre športový klub z rozpočtu Mesta Kežmarok na rok 2022 podľa VZN č. 

3/2016 v znení VZN č. 8/2016 

 

1.Ping-Pong Club FORTUNA - Dukla KEŽMAROK 

Kežmarok, 060 01 Kežmarok, IČO: 42035562       4 400,00 € 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 173/2022 
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5. Návrhy na udelenie ocenení CENA MESTA KEŽMAROK 

 

p. viceprimátor 

- po prijatí návrhov od poslancov MsZ, občanov mesta a iných organizácií,  po stretnutí 

s poslaneckým zborom zo dňa 16. 08. 2022 a dnešnej diskusii s poslancami, sa rozhodli dať návrh, 

ktorý je predmetom dnešného rokovania, kde na ocenenie navrhli Silviu Holopovú, Ľudovíta 

Pavelu, Evu Končekovú, Teréziu Klempárovú, Beátu Šoltýsovú, Milana Janečku, Vladimíra 

Janečku a Jána Blašku in memoriam 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

rozhoduje 

 

o udelení Ceny mesta Kežmarok týmto jednotlivcom: 

 

Mgr. Silvia Holopová 

Mgr. Ľudovít Pavela 

Eva Končeková, akademická maliarka 

Terézia Klempárová 

MUDr. Beáta Šoltýsová 

JUDr. Milan Janeček 

Vladimír Janeček 

Ján Blaško st. – in memoriam 

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Perignáth,  Zreľak, Jankura 

zdržala sa: Baráthová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 174/2022 

 

p. primátor 

- zablahoželal navrhnutým občanom mesta na udelenie Ceny mesta Kežmarok, ktorí budú pozvaní 

na slávnostné odovzdanie, ako  budú pozvaní aj všetci poslanci MsZ na slávnostné MsZ, ešte 

v tomto volebnom období 

 

 

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 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na časti pozemku v katastrálnom území Kežmarok, obec  
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Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste 

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

- parc. KN-C č. 8318, ostatná plocha o výmere 6722 m2, 

 

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

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Úprava NN rozvodov (umiestnenie 

elektromerových rozvádzačov a uloženie elektrického vedenia), k stavbe „Kežmarok – 

Špineraj – úprava NN siete“, 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 Úprava NN rozvodov 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 Úprava NN rozvodov, v rozsahu geometrického plánu na 

porealizačné zameranie s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. . 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.  

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 175/2022 

 

 

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 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zánik vecného bremena zapísaného v prospech Mesta Kežmarok, Hlavné námestie 1,                           

060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283, na pozemkoch v katastrálnom území Kežmarok, a to: 

 

 parc. č. KN-C 5319/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4037 m2 zapísanej v katastri 

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

č. 6242 na podielového spoluvlastníka Ing. Jozefa Debreho, Suchá hora 1800/38, 

Kežmarok v podiele 78/100 a na podielového spoluvlastníka Jaroslava Bilinu, Školská 

223/30, Huncovce v podiele 22/100,  

 parc. č. KN-C 3179/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m2, parc. č.                        

KN-C 5274/49, ostatná plocha o výmere 206 m2 a parc. č. KN-C 5274/50, ostatná plocha                
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o výmere 492 m2 zapísaných v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade v Kežmarku, 

katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2080 na výlučného vlastníka Ing. Jozefa 

Debreho, Suchá hora 1800/38, Kežmarok v celosti, 

 parc. č. KN-C 5274/52, ostatná plocha o výmere 113 m2 zapísaného v katastri 

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

č. 6243 na výlučného vlastníka Jaroslava Bilinu, Školská 223/30, Huncovce v celosti, 

spočívajúce v práve Mesta Kežmarok  

 na neobmedzené užívanie prístupovej cesty cez parc. č. KN-C 5319/5 v rozsahu podľa            

GP 61/08-V2161/08-1224/08, 621/2022,  

 na neobmedzené užívanie prístupovej cesty cez parc. č. KN-C 3179/2, parc. č.                               

KN-C 5274/49, parc. č. KN-C 5274/50 a parc. č. KN-C 5274/52 v rozsahu podľa  GP 61/08-

V2161/08-1224/08-1224/08, 848/2020, 936/2020, 

 na neobmedzené užívanie prístupovej cesty cez parc. č. KN-C 5274/52 v rozsahu podľa 

GP 61/08-V2161/08-1224/08, 848/2020, 936/2020, 621/2022  

 

a zriadenie bezodplatného vecného bremena „in rem“ na dobu neurčitú v prospech Mesta 

Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 326 283, na pozemkoch 

v katastrálnom území Kežmarok, a to: 

 parc. č. KN-C 3179/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m2, 

 parc. č. KN-C 5272/49, orná pôda o výmere 739 m2,  

 parc. č. KN-C 5274/49, ostatná plocha o výmere 206 m2  

 a parc. č. KN-C 5274/50, ostatná plocha o výmere 492 m2  

zapísaných v katastri nehnuteľností, na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore 

na liste vlastníctva č. 2080 na vlastníka Ing. Jozefa Debreho, Suchá hora 1800/38, Kežmarok 

v celosti, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez predmetné pozemky.  

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 176/2022 

 

 

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 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Kežmarok, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 
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- parc. KN-E č. 71/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2, zapísaná na Okresnom 

úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2430, 

- parc. KN-C č. 513/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, zapísaná na Okresnom 

úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3573, 

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

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Elektrická prípojka NN (Nová RIS) k stavbe „Sídlo 

firmy TRIOLIFT, s.r.o. Kežmarok, Priekopa 1804/61, parc. KN-C č. 521“,                                        

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 (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 inžinierskej siete s ochranným pásmom            

na slúžiacich pozemkoch. 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.  

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

vlastníctva č. 3573, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-C č. 513/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2,  

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

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

firmy TRIOLIFT, s.r.o. Kežmarok, Priekopa 1804/61, parc. KN-C č. 521“, 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 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 TRIOLIFT, s.r.o., IČO: 36 503 819, Hradné námestie 29, Kežmarok, 

ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 521, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 306 m2, 

v katastrálnom území Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, 

katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2408, v rozsahu geometrického plánu na 

porealizačné zameranie inžinierskej siete s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. 
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Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom.  

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 177/2022 a 178/2022 

 

 

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    

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného 

z vecného bremena Mesta Kežmarok, IČO: 00 326 283, Hlavné námestie 1,                                          

060 01 Kežmarok, ako vlastníka stavby “ Verejné osvetlenie ul. Biela voda“, na časti 

pozemku parc. KN-E               č. 4218, orná pôda o výmere 579 m2, v katastrálnom území 

Kežmarok, obec Kežmarok, zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 437, v podielovom spoluvlastníctve Rozálie Kromkovej, Radoľa 

330, 023 36 Radoľa, v podiele 10/18, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena: 

 

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Verejné osvetlenie, k stavbe “ Verejné osvetlenie ul. 

Biela voda“, 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 Verejné osvetlenie a jeho príslušenstva 

v nevyhnutnom rozsahu. 

 

 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena je 2,60 €/m dĺžky elektrickej prípojky. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 179/2022 
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6.5.Návrh na predĺženie nájmu bytov č. 2, 7, 12, 13, 14, 21, 25 a 29 v Dome  opatrovateľskou 

službou, Baštová 1588/8, Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

predĺženie nájmu bytu č. 2 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku 

Gabriele Hrinovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú, počas 

poskytovania  opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2023. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

predĺženie nájmu  bytu č. 7 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku 

Miroslavovi Kondrátovi, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú, počas 

poskytovania  opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2023. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

predĺženie nájmu bytu č. 12 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku 

Anne Vidovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú, počas poskytovania  

opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2023. 

 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

 schvaľuje  

 

predĺženie nájmu bytu č. 13 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku, 

Alžbete Oračkovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú, počas 

poskytovania  opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2023. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

schvaľuje 

 

predĺženie nájmu bytu č. 14 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku 

Lýdii Olejárovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú, počas 

poskytovania  opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2023. 
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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

schvaľuje  

 

predĺženie nájmu  č. 21 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku,  Eve 

Majzlovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú, počas poskytovania  

opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2023. 

 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

schvaľuje  

 

predĺženie nájmu  č. 25 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku,  

Márii Janečkovej, trvale bytom Baštová 1588/8, Kežmarok, na dobu určitú, počas 

poskytovania  opatrovateľskej služby, najdlhšie do 31.12.2023. 

 

  

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

 schvaľuje  

 

predĺženie nájmu bytu č. 29 v Dome s opatrovateľskou službou, Baštová 1588/8 v Kežmarku 

MUDr. Gabrielovi Turňanskému, trvale bytom Požiarnická 195/10, Šarišské Michaľany,                       

na dobu určitú, počas  trvania výpomoci na lekárskej záchrannej službe, najdlhšie                                  

do 31.12.2023.   

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 180/2022, 181/2022, 182/2022, 183/2022, 184/2022, 185/2022, 

186/2022 a 187/2022 

 

 

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

 

p. primátor 

- upozornil poslancov na nedoplatky, ktoré sú uvedené pri jednotlivých menách a požiadal 

o vyjadrenie z pohľadu majetkového oddelenia vedúcu oddelenia 

 

p. Jurišová 

- všetky nedoplatky už boli uhradené okrem p. Lucie Reľovskej, ktorej ešte ostal dlh 322,66 €  

- zaplatí dlh do uzatvorenie zmluvy, je to pani, ktorá máva nedoplatky 
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p. viceprimátor 

- vzhľadom na to, že daný dlh bol vyšší ako v predloženom materiáli a bol vo výške 1 162,66 €; 

pričom počas týždňa ako bol materiál daný klesol na 322,66 € s tým, že ochota p. Reľovskej bola 

stále zaplatiť svoje dlhy voči mestu a preto je na mestskom zastupiteľstve ako rozhodne, on 

odporúča schváliť tento nájom 

 

p. primátor 

- opýtal sa p. Jurišovej či bol zo strany p. Reľovskej daný nejaký termín na zaplatenie tohto 

nedoplatku deklarovaný alebo je to len všeobecne, že si je vedomá svojho dlhu 

 

p. Jurišová 

- je si vedomá svojho dlhu a do uzatvorenia nájomnej zmluvy budeme žiadať, aby bol dlh uhradený 

 

p. primátor 

- tzn. bola daná aj podmienka, že do uzavretia zmluvy bude mať vyrovnaný nedoplatok alebo je to 

len ústna dohoda 

 

p. Jurišová 

- je to len ústna dohoda 

 

p. Wagner 

- opýtal sa, či by bolo možné schváliť to s nejakou podmienkou do nejakého dátumu pretože, ak to 

schvália, bude precedens a na budúci mesiac budú mať viac takýchto bytov 

- navrhol teda podmienku, že ak to zaplatí, zmluva bude platná, ak to nezaplatí, automaticky padne 

- aby neschválili teraz, že schvaľujú, lebo sa im to vráti 

 

p. primátor 

- s podmienkou, že pri podpise zmluvy bude nedoplatok uhradený 

- ako predkladateľ doplnil do uznesenia znenie „s podmienkou uhradenia dlžného nájomného 

k podpisu zmluvy“ 

- teda ak nebude uhradené nebude môcť byť podpísaná zmluva 

- opýtal sa návrhovej komisie či to chcú písomne alebo im to stačí ústne 

 

p. Sabolová 

- stačí im to takto ústne 

 

p. Maitner 

- má pochybnosti či takýto postup bude správny, schvaľovať nejaké uznesenie s podmienkou 

- myslí si, že buď majú schváliť alebo neschváliť nájom 

- nevidí tu právničku, či by im to nemohla vysvetliť 
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p. primátor 

- MsZ to môže alebo nemusí schváliť, je to len na jeho rozhodnutí 

- ako predkladateľ dal doplniť uznesenie, čiže buď s tým súhlasí alebo nesúhlasí, je to na 

poslancoch 

- podotkol, že je tu ako právnička p. Zuzana Semanová a môže vyjadriť svoj právny názor 

 

p. Polák 

- nájomca má právo na opakovaný nájom, ak sú splnené určité podmienky, a jednou z nich sú aj 

nedoplatky, ale tým nie je povedané v zákone, že to nie je možné schváliť 

- poďakoval komisii aj viceprimátorovi v tomto prípade, že pristúpili k tomu, že sa byty schvaľujú 

znova na 3 roky, tak ako bolo sľúbené 

 

p. Teraj 

- v zákone je, že MsZ to buď schvaľuje alebo neschvaľuje 

 

1. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Gustávovi Gáborovi s manželkou Janou Gáborovou, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

2. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Jozefovi Slovíkovi, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                        

do 31.10.2023. 

 

 

3. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Antonovi Macurákovi, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                 

do 31.10.2023. 

 

 

4. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Anne Rusnačíkovej s manželom Jánom Rusnačíkom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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5. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Kataríne Mišanikovej, trvale bytom Hlavné námestie 1, Kežmarok, na dobu určitú,                           

do 31.10.2023. 

 

 

6. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Eme Rusnačíkovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu určitú,                      

do 31.10.2023. 

 

 

7. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Jánovi Čonkovi s manželkou Boženou Čonkovou, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok na dobu určitú, do  31.10.2023. 

 

 

8. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Valérii Gáborovej s manželom Františkom Gáborom, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok  na dobu do 31.12.2023.  

 

 

9. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 10 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Alžbete Pavličkovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok   na dobu určitú,                   

do 31.10.2023. 
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10. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Jane Lhotovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                           

do  31.10.2023. 

 

 

11. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Jane Bemberákovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu určitú,                      

do 31.10.2023. 

 

 

12. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Gáborovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                   

do  31.10.2023. 

 

 

13. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Petrovi Lizákovi, trvale bytom  Karola Kuzmányho 1587/37, Kežmarok na dobu určitú,                 

do 31.10.2023.    

 

 

14. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Rozálii Badovskej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                     

do 31.10.2023. 
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15. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

do 31.10.2023. 

 

 

16. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 17 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Ivete Dollákovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                           

do 31.10.2023. 

 

 

17. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

do 31.10.2023. 

 

 

18. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 20 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Radoslavovi Výrostekovi s manželkou Slavomírou Výrostekovou, trvale bytom Gen. 

Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

19. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 21 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, Jaroslavovi 

Zubalovi, trvale bytom mesto Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2023. 
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20. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 22 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku Márii 

Venglarčíkovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu určitú,                             

do 31.10.2023. 

 

 

21. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 23 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Zuzane Kažmírovej, trvale bytom Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu určitú,                  

do 31.10.2023. 

 

 

22. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 24 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Márii Kalafutovej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                      

do 31.10.2023. 

 

 

23. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 25 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Oliverovi Pištovi s manželkou Máriou Pištovou, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, 

Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

24. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 26 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Janovskej,  trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmaro  na dobu určitú,                        

do 31.10.2023. 
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25. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 27 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Garaiovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                      

do 31.10.2023. 

 

 

26. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 29 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Zuzane Demčíkovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok  na dobu určitú,                    

do 31.10.2023. 

 

 

27. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 30 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Tomášovi Vidovi, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok na dobu určitú,                         

do 31.10.2023.  

 

 

28. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 31 v bytovom dome Gen. Štefánika 1049/14 v Kežmarku nájomcovi 

Ľudmile Harmanovej, trvale bytom  Gen. Štefánika 1049/14, Kežmarok,  na dobu určitú,              

do 31.10.2023.  

 

 

29. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

opakovaný nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi 

Dagmar Kendiovej s manželom Štefanom Kendim, trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  

na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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30. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Šiškovi s manželkou Zuzanou Šiškovou, trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok na dobu 

určitú,  do 31.10.2025.  

 

 

31.  Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi 

Miroslavovi Remiášovi,  trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu určitú,                              

do 31.10.2025. 

 

 

32.  Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi                        

MVDr. Gregorovi Paštékovi, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu určitú,                    

do 31.10.2025. 

 

 

33. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi 

Miroslave Jankurovej,  trvale bytom  Lanškrounská 1599/15, Kežmarok  na dobu určitú,             

do 31.10.2025. 

 

 

34. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 17 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Petrovi 

Garančovskému s manželkou Ivanou Garančovskou,  trvale bytom  Košická 2374/1, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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35.  Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Ing. 

Miroslave Siskovej s manželom Radoslavom Siskom, trvale bytom Košická 2374/1, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

36. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Pavlovi 

Piatrovi s manželkou Milenou Piatrovou,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu 

určitú, do 31.10.2025. 

 

 

37.  Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

do 31.10.2025. 

 

 

38. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku Lucii Brnovej 

s manželom Milanom Brnom,  trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok  na dobu určitú,                 

do 31.10.2025. 

 

 

39. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2374/1 v Kežmarku nájomcovi Mgr. 

Zuzane Petrasovej, trvale bytom  Košická 2374/1, Kežmarok na dobu určitú,                                          

do 31.10.2025. 
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40. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 23 v bytovom dome Košická 2374/1, Kežmarok Mgr. Jane 

Glajzovej s manželom Zdenkom Glajzom, trvale bytom Košická 2374/1, Kežmarok,                        

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

41. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

do 31.10.2025. 

 

 

42. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Beáte 

Némethovej,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu určitú,  do 31.10.2025. 

 

 

43. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Bolešovej,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

44. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi 

Jaroslavovi Hőcherovi s manželkou Martinou Hőcherovou,  trvale bytom  Košická 2374/3, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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45. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi 

Františkovi Slaninovi s manželkou Jozefínou Slaninovou,  trvale bytom  Košická 2374/3, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

46. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Ribovičovej s manželom  Jozefom Ribovičom,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok,                 

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

47. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi 

Ľubomírovi Marcinekovi s manželkou Alenou Marcinekovou,  trvale bytom  Košická 2374/3, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

48. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi Matejovi 

Vernarskému s manželkou Renátou Vernarskou,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

49.Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2374/3 v Kežmarku nájomcovi                     

Ing. Elene Hlaváčovej,  trvale bytom  Košická 2374/3, Kežmarok  na dobu určitú,                                 

do 31.10.2025. 
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50. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Jankurovej, trvale bytom Košická 2466/7, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

51. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Košická 2466/9, Kežmarok, Michaele 

Kušmirekovej s manželom Branislavom Kušmirekom, trvale bytom Košická 2466/9, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

52. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi 

Magdaléne Šromovskej, trvale bytom Košická 2466/9, Kežmarok, na dobu určitú,                             

do 31.10.2025. 

 

 

53. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 26 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi MUDr. 

Linde Demkovej, trvale bytom Weilburská 2550/9, Kežmarok, na dobu určitú,                                    

do 31.10.2025. 

 

 

54. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 27 v bytovom dome Košická 2466/9 v Kežmarku nájomcovi Lucii 

Reľovskej,  trvale bytom  Košická 2466/9, Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2025 

s podmienkou uhradenia dlžného nájomného k podpisu zmluvy. 
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55. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Košická 2485/11, Kežmarok, 

Veronike Porubovičovej, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok, na dobu určitú,                         

do 31.10.2023. 

 

 

56. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2485/11, Kežmarok, Kataríne Šilhovej 

s manželom Jakubom Šilhom, trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok, na dobu určitú,               

do 31.10.2025. 

 

 

57. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

trvale bytom Košická 2485/11, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

58. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2485/13                                        

v Kežmarku nájomcovi Prof. MUDr. Alexander Ostró,  prechodne bytom  Košická 2485/13, 

Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

59.  Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2485/13 v Kežmarku nájomcovi 

Františkovi Zombekovi s manželkou Máriou Zombekovou,  trvale bytom  Košická 2485/13, 

Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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60.  Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Suchanovskej s manželom Rastislavom Suchanovským,  trvale bytom  Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

61.  Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Michalovi Zatkovskému,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú,                         

do 31.10.2025. 

 

 

62. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Milanovi Hrčkovi s manželkou Evou Hrčkovou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok                          

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

63. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Júliusovi Olekšákovi s manželkou Alexandrou Olekšákovou, trvale bytom Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

64. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ing. 

Alžbete Purtzovej s manželom Ing. Karolom Purtzom,  trvale bytom  Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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65. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lívii 

Garstkovej,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

66. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Vladimírovi Hovancovi s manželkou Erikou Hovancovou,  trvale bytom  Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

67. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 10 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Alene 

Potaniecovej,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

68. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Jánovi 

Dziakovi s manželkou Mgr. Máriou Dziakovou, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok              

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

69. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Milošovi Godallovi s manželkou Magdalénou Godallovou, trvale bytom Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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70. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Rastislavovi Novákovi s manželkou Martou Novákovou, trvale bytom Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

71. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Jane 

Belončákovej, trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

72. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Andrejovi Petrovskému,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú,                         

do 31.10.2025. 

 

 

73.Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Medardovi Kieferovi, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú,                                   

do 31.10.2025. 

 

 

74. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 20 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Miroslavovi Vnenčákovi s manželkou Monikou Vnenčákovou, trvale bytom Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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75. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 21 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Vladimírovi Řičařovi s manželkou Gabrielou Řičařovou , trvale bytom Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

76. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 22 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Lucii 

Džurňákovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

77. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 23 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Rudolfovi Siskovi s manželkou Andreou Siskovou,  trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok 

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

78. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 24 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi 

Jozefovi Gmyrekovi s manželkou Editou Gmyrekovou,  trvale bytom  Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

79. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 25 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi Ing. 

Márii Galikovej, trvale bytom Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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80. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 26 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi              

Mgr. Anne Rybkovej s manželom Marcelom Rybkom, trvale bytom Košická 2224/12, 

Kežmarok na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

81. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

82. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1 v Kežmarku nájomcovi 

Nikole Piešťanskej, trvale bytom Lanškrounská 2501/1, Kežmarok, na dobu určitú,                       

do 31.10.2025. 

 

 

83. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 21 v bytovom dome Lanškrounská 2485/3 v Kežmarku nájomcovi 

Mgr. Tatiane Dragašekovej, trvale bytom Lanškrounská 2485/3, Kežmarok, na dobu určitú, 

do 31.10.2025. 

 

 

84. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A v Kežmarku nájomcovi 

Alene Česelkovej,  trvale bytom Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok  na dobu určitú,                        

do 31.10.2025. 
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85. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bezbariérového bytu č. 1 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B       

v Kežmarku nájomcovi Ivane Šlosárovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, 

na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

86. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Zuzane Zubalovej, trvale bytom Južná 1507/5, Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

87. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Mgr. Dane Pisarčíkovej,  trvale bytom  Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok na dobu určitú, 

do 31.10.2025. 

 

 

88. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bezbariérového bytu č. 17 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C     

v Kežmarku nájomcovi Jozefovi Bafiovi, trvale bytom Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok, 

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

89. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

MUDr. Denysovi Poliakovi s manželkou Natáliou Poliakovou,  trvale bytom Weilburská 

2396/1, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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90. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Petrovi Krupkovi,  trvale bytom Weilburská 2396/3, Kežmarok, na dobu určitú,                              

do 31.10.2025. 

 

 

91. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 1 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi Dane 

Girgovej, trvale bytom Weilburská 2595/2, Kežmarok, na dobu určitú do 31.10.2025. 

 

 

92. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi 

Margite Špitkovej, trvale bytom Weilburská 2595/2, Kežmarok, na dobu určitú,                                 

do 31.10.2025. 

 

 

93. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi 

Lukášovi Vozárovi s manželkou Natáliou Vozárovou, trvale bytom Weilburská 2595/2, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

94. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi 

Simone Monkovej, trvale bytom Weilburská 2595/2, Kežmarok, na dobu určitú,                                 

do 31.10.2025. 
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95. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi 

Ľubomírovi Laufovi s manželkou Luciou Laufovou, trvale bytom Weilburská 2595/2, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

96. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi            

Mgr. Patrícii Demeterovej, trvale bytom Weilburská 2595/2, Kežmarok, na dobu určitú,              

do 31.10.2025. 

 

 

97. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi               

Ing. Lukášovi Majerčákovi s manželkou Patríciou Majerčákovou, trvale bytom     

Weilburská 2595/2, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

98. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi Jane 

Grešovej, trvale bytom Weilburská 2595/2, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

99. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2595/2 v Kežmarku nájomcovi  

Mgr. Lenke Dvorožňákovej s manželom Marošom Dvorožňákom, trvale bytom Suchá hora 

1736/29, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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100. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bezbariérového bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2595/4 

v Kežmarku nájomcovi Ivete Ničpanovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok,                    

na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

101. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi 

Elene Krupovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

102. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi 

Martine Fedorovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok, na dobu určitú,                         

do 31.10.2025. 

 

 

103. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi 

Nikole Ziburovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok, na dobu určitú,                                   

do 31.10.2025. 

 

 

104. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi 

Mgr. Veronike Modlovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok, na dobu určitú,                    

do 31.10.2025. 
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105. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi Eve 

Bogoľovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

106. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi Ing. 

Tatiane Zakuciovej s manželom Ing. Jánom Zakuciom, trvale bytom Weilburská 2595/4, 

Kežmarok,  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

107. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi 

Mgr. Petrovi Cintulovi s manželkou Mgr. Katarínou Cintulovou, trvale bytom Weilburská 

2595/4, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

108. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2595/4 v Kežmarku nájomcovi 

Igorovi Kováčovi s manželkou Marcelou Kováčovou, trvale bytom Weilburská 2595/4, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

109. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi 

Márii Mollovej, trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok, na dobu určitú,                                          

do 31.10.2025. 
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110. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi 

Denise Vaksmundskej, trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok, na dobu určitú,                       

do 31.10.2025. 

 

 

111. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi 

Miriame Rusnákovej, trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok  na dobu určitú,                          

do 31.10.2025. 

 

 

112. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2442/5, Kežmarok, Lei Žáčikovej, 

trvale bytom Severná 1489/11, Kežmarok, na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

113. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi                 

Bc. Janke Šturmanovej, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok, na dobu určitú,                      

do 31.10.2025. 

 

 

114. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi 

Márii Dorocákovej, trvale bytom Weilburská 2442/5, Kežmarok, na dobu určitú,                              

do 31.10.2025. 
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115.Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Slavomírovi Repaskému s manželkou Annou Repaskou, trvale bytom Weilburská 2442/7, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

116. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Marekovi Arpášovi s manželkou Zuzanou Arpášovou, trvale bytom  Weilburská 2442/7, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

117. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Jozefovi Chovancovi,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu určitú,                        

do 31.10.2025. 

 

 

118. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Pavlovi Jurdíkovi s manželkou Martinou Jurdíkovou, trvale bytom  Weilburská 2442/7, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

119. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Edite Kosárovej,  trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 
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120. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Márii Bobokovej s manželom Jaroslavom Bobokom, trvale bytom  Weilburská 2442/7, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

121. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 27 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Holovovej s manželom Dušanom Holovom, trvale bytom Weilburská 2550/13                    

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

 

122. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 30 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi 

Antonovi Hricovi s manželkou Magdalénou Hricovou, trvale bytom Weilburská 2550/13               

na dobu určitú, do 31.10.2025. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 188/2022, 189/2022, 190/2022, 191/2022, 192/2022, 193/2022, 

194/2022, 195/2022, 196/2022, 197/2022, 198/2022, 199/2022, 200/2022, 201/2022, 202/2022, 

203/2022, 204/2022, 205/2022, 206/2022, 207/2022, 208/2022, 209/2022, 210/2022, 211/2022, 

212/2022, 213/2022, 214/2022, 2015/2022, 216/2022, 2017/2022, 218/2022, 219/2022, 220/2022, 

221/2022, 222/2022, 223/2022, 224/2022, 225/2022, 226/2022, 227/2022, 228/2022, 229/2022, 

230/2022, 231/2022, 232/2022, 233/2022, 234/2022, 235/2022, 236/2022, 237/2022, 238/2022, 

239/2022, 240/2022, 241/2022, 242/2022, 243/2022, 244/2022, 245/2022, 246/2022, 247/2022, 

248/2022, 249/2022, 250/2022, 251/2022, 252/2022, 253/2022, 254/2022, 255/2022, 256/2022, 

257/2022, 258/2022, 259/2022, 260/2022, 261/2022, 262/2022, 263/2022, 264/2022, 265/2022, 

266/2022, 267/2022, 268/2022, 269/2022, 270/2022, 271/2022, 272/2022, 273/2022, 274/2022, 

275/2022, 276/2022, 277/2022, 278/2022, 279/2022, 280/2022, 281/2022, 282/2022, 283/2022, 

284/2022, 285/2022, 286/2022, 287/2022, 288/2022, 289/2022, 290/2022, 291/2022, 292/2022, 

293/2022, 294/2022, 295/2022, 296/2022, 297/2022, 298/2022, 299/2022, 300/2022, 301/2022, 

302/2022, 303/2022, 304/2022, 305/2022, 306/2022, 307/2022, 308/2022 a 309/2022 
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6.7.Návrh na predĺženie nájmu mestských bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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. 2 

na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku pre Jána Briju s manželkou Editou Brijovou je 

prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve, nakoľko nie je v možnostiach súčasných nájomcov riešiť svoju bytovú situáciu inak.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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. 2            

na ulici Hlavné námestie 114/11 v Kežmarku pre Jána Briju s manželkou Editou Brijovou,     

na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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. 5 

na ulici Priekopa 59/A v Kežmarku pre Vladimíra Oračka s manželkou Marcelou 

Oračkovou, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o predĺženie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej 

zmluve, nakoľko nie je v možnostiach súčasných nájomcov riešiť svoju bytovú situáciu inak.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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. 5                    

na ulici Priekopa 59/A v Kežmarku pre Vladimíra Oračka s manželkou Marcelou 

Oračkovou, na dobu určitú, do 31.10.2023. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenia dostali č. 310/2022 a 311/2022 
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6.8.Návrh na predĺženie nájmu objektu na ulici Slavkovskej 2519/47A v Kežmarku pre Petra 

Škovrana s manželkou Martinou Škovranovou 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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 objektu    

na Slavkovskej 2519/47A v Kežmarku pre rodinu Petra Škovrana s manželkou Martinou 

Škovranovou na účely sociálneho ubytovania, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o rodinu so šiestimi nezaopatrenými deťmi a nie je v ich možnostiach 

riešiť svoju bytovú situáciu inak. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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 objektu                                  

na Slavkovskej 2519/47A, Kežmarok na účely sociálneho ubytovania Petrovi Škovranovi 

s manželkou Martinou Škovranovou, trvale bytom Slavkovská 2519/47/A, Kežmarok,                         

na dobu určitú, do 31.10.2023,  za dohodnuté nájomné vo výške 73 eur/mesiac. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 312/2022 

 

 

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

vo vlastníctve Mesta Kežmarok 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

zrušuje uznesenie č. 96/2022 zo dňa 23.06.2022 

 

(nájom bytu č. 17, Košická 2485/13, Kežmarok, Františkovi Hudáčekovi s manželkou Ivetou 

Hudáčekovou, Zadná 47, Lendak, na dobu určitú,  do 31.07.2023) 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth,  Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 313/2022 
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6.10.Návrh na nájom mestského bytu vo vlastníctve Mesta Kežmarok        

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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 Mgr. Dominika Petríka, trvale bytom Nám. 

legionárov 7, Prešov s manželkou Bc. Miroslavou Petríkovou, trvale bytom Vihorlatská 4, 

Prešov, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o rodinu s dvomi nezaopatrenými deťmi. Nedostatok finančných 

prostriedkov im neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadatelia spĺňajú podmienky 

vyplývajúce zo zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 

v platnom znení. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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, Mgr. Dominikovi Petríkovi, trvale bytom Nám. 

legionárov 7, Prešov s manželkou Bc. Miroslavou Petríkovou, trvale bytom Vihorlatská 4, 

Prešov, na dobu určitú, do 31.08.2025. 

 

p. primátor 

- p. Petrík je novým farárom gréckokatolíckej cirkvi v Kežmarku, pretože Kežmarok bol určený 

ako samostatná farnosť a tým sa oddelila od spoločnej farnosti s obcou Ľubica 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 314/2022 

 

 

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 

 

p. Juhász 

- informoval sa, či ide o šatňu, ktorá sa využíva komerčne aj v rámci verejného korčuľovania 

 

p. prednostka 

- je to jedna z dvoch šatní, ktorá je využívaná aj pre verejnosť 

 

https://www.google.com/maps/search/N%C3%A1m.+legion%C3%A1rov+7?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/N%C3%A1m.+legion%C3%A1rov+7?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/N%C3%A1m.+legion%C3%A1rov+7?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/N%C3%A1m.+legion%C3%A1rov+7?entry=gmail&source=g
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Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom nebytového priestoru - šatne: 

miestnosť č. 2-26 o výmere 105,00 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2,                               

060 01 Kežmarok, z dôvodu využitia počas tréningov mužstva seniorov, tréningový proces 

mládeže pre 8. ročník, 6. ročník, 4. ročník, 3. ročník, hokejovú prípravku 2. ročník, hokejovú 

prípravku 1/0 ročník, na sezónu 2022/2023, pre Mestský hokejový klub o. z. Kežmarok, 

Trhovište 860/4, 060 01 Kežmarok, IČO: 37790013, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytového priestoru – šatne: miestnosť č. 2-26 o výmere 

105,00 m2 v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, z dôvodu využitia 

počas tréningov mužstva seniorov, tréningového procesu mládeže pre 8. ročník, 6. ročník,          

4. ročník, 3. ročník, hokejovej prípravky  2. ročník a hokejovej prípravky 1/0 ročníka                           

na sezónu 2022/2023, 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytového priestoru - šatne: miestnosť č. 2-26 o výmere 105,00 m2 v objekte 

Zimného štadióna, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, z dôvodu využitia počas tréningov 

mužstva seniorov, tréningového procesu mládeže pre 8. ročník, 6. ročník, 4. ročník, 3. ročník, 

hokejovej prípravky 2. ročník a hokejovej prípravky 1/0 ročník, pre Mestský hokejový             

klub o. z. Kežmarok, Trhovište 860/4, 060 01 Kežmarok, IČO: 37790013, na sezónu 

2022/2023, za nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta 

Kežmarok v znení  dodatkov, pre šatne nad 50 m2 -  vo výške 160,00 eur/mesiac.  

 

p. primátor 

 je to so súhlasom VPS a z pohľadu prenájmov sa neobmedzí žiaden proces, ktorý je v rámci 

zimného štadióna 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 315/2022 
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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 

 

p .Maitner 

- aj na komisii položil k danému bodu otázku o aký čas sa jedná, nakoľko ak by to bolo 

v popoludňajších hodinách mohlo by to spôsobiť ďalšie problémy vo využívaní ľadu 2 hokejovými 

klubmi 

- od riaditeľa základnej školy má informáciu, že ide o čas v dopoludňajších hodinách počas 

vyučovania, čiže z jeho pohľadu je ten čas bez problémov 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného 

štadióna, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, pre tréningový proces mladých hokejistov, 

žiakov ZŠ a MŠ a podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta 

Kežmarok na dobu určitú od 01.09.2022 do 30.04.2023, pre Základnú školu s materskou 

školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok, IČO: 37874268, je prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, 

060 01 Kežmarok, pre tréningový proces mladých hokejistov žiakov ZŠ a MŠ, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok na obdobie od 01.09.2022        

do 30.04.2023. Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok 

nedisponuje vlastnou ľadovou plochou, 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom ľadovej plochy v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, 060 01 Kežmarok, 

pre tréningový proces mladých hokejistov žiakov ZŠ a MŠ, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok na obdobie od 01.09.2022 do 30.04.2023,   

pre Základnú školu s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok, IČO: 37874268, 

na dobu určitú od 01.09.2022 do 30.04.2023, za nájomné určené v súlade so Zásadami 

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení dodatkov, vo výške 60,00 eur/90 min., 

40,00 eur/60 min. 

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, Baráthová, Perignáth, 

Zreľak, Jankura 

neprítomná: Majorová Garstková 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 316/2022 
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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 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

miestnosti č. 3.18 o výmere 22,5 m2, 3.19 o výmere 21,2 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 MUDr. Annu 

Uhrovú, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 35521252, je prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 3.18 o výmere                 

22,5 m2, 3.19 o výmere 21,2 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 starostlivosti v odbore psychiatria. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 3.18 o výmere 22,5 m2, 3.19 o výmere             

21,2 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 MUDr. Annu Uhrovú, 

Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 35521252, na dobu neurčitú s trojmesačnou 

výpovednou lehotou, za nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 

mesta Kežmarok v znení dodatkov, vo výške 1 992,94 eur/rok.  

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 317/2022 
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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 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

miestnosti č. 3.14 o výmere 22,5 m2, 3.15 o výmere 22,60 m2, na 3. nadzemnom podlaží 

a podiel na spoločných priestoroch o výmere 32,937 m2, spolu o celkovej výmere 78,037 m2 

v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 

060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre PhDr. Gabrielu 

Kernovú – klinická psychológia, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok, IČO: 42038316, je 

prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 3.14 o výmere                          

22,5 m2, 3.15 o výmere 22,6 m2, na 3. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch 

o výmere 32,937 m2, spolu o celkovej výmere 78,037 m2 v objekte „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom 

poskytovania klinickej psychológie - služby klinického psychológa, psychodiagnostika                          

a psychologická liečba v psychických ťažkostiach a dysfunkciách. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 3.14 o výmere 22,5 m2, 3.15 o výmere               

22,6 m2, na 3. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 32,937 m2, 

spolu o celkovej výmere 78,037 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, pre PhDr. Gabrielu Kernovú – klinická 

psychológia, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok, IČO: 42038316, na dobu neurčitú 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia 

s majetkom mesta Kežmarok v znení dodatkov, vo výške 2 056,80 eur/rok. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth,  Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 318/2022 
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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      

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že prenájom kotolne, vrátane technológií 

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

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

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

IČO: 36690856, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o prenájom kotolne, vrátane technológií a rozvodov, nachádzajúcej sa 

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

2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom jej užívania na výrobu a predaj tepla v súlade 

s predmetom podnikania spoločnosti Spravbytherm s.r.o., ktorá  zabezpečuje v  Meste 

Kežmarok výrobu a dodávku tepla, správu bytových a nebytových priestorov. Spoločnosť je 

nástupcom príspevkovej  organizácie  Mestského  podniku  bytového  hospodárstva                                   

a je spoločnosťou založenou Mestom Kežmarok s jeho 100% podielom. Hlavnou prioritou 

tejto spoločnosti je neustále rozširovanie svojho postavenia na trhu, spokojnosť zákazníkov                                         

a nájomníkov, nákup a modernizácia technológií,  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom kotolne, vrátane technológií a rozvodov, nachádzajúcu sa v objekte „Centrum 

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

060 01 Kežmarok, za účelom užívania kotolne, vrátane technológií a rozvodov na účely 

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

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

IČO: 36690856, za znížené nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom 

mesta Kežmarok v znení dodatkov, vo výške 1,00 eur/rok, 

 

z r u š u j e  

 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 25/2022 zo dňa 24. 02. 2022. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 319/2022 
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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 

 

p. Juhász 

- nastala tam iba tlačová chyba ohľadom zmlúv, kde p. Galowicz je raz písaný s písmenom „cz“ 

a raz s písmenom „tz“, no uznesenie je správne 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

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

predpisov, že prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to:  

časti pozemku z 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 Dominiku Valkovú, Lanškrounská 1600/13, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m2, 

 pre Ondreja Galowicza, Karola Kuzmányho 1586/35, 060 01 Kežmarok časti 

z predmetného pozemku o výmere 238 m2 a 343 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 424 m2, 238 m2 a 343 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,     

 

m e n í 

 

časť uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 20/2022 zo dňa 24. 02. 2022, a to 

vypustením textu: 
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 „pre Jána Románeka, Vojňany č. 2, 059 02 Vojňany, časť z predmetného pozemku 

o výmere 238 m2, 

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

o výmere 343 m2, 

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

pozemku o výmere 424 m2“, 

  

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

predpisov prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Kežmarok, vo vlastníctve Mesta 

Kežmarok, a to:  

 časti pozemku z parcely č. KN-E 2922, trvalý trávny porast o výmere 3656 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 Dominiku Valkovú, Lanškrounská 1600/13, 060 01 Kežmarok časť z predmetného 

pozemku o výmere 424 m2, 

 pre Ondreja Galowicza, Karola Kuzmányho 1586/35, 060 01 Kežmarok časti 

z predmetného pozemku o výmere 238 m2 a 343 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.  

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 320/2022 

 

 

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   

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

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

predpisov, že úprava predmetu prenájmu nehnuteľného majetku v katastrálnom území  

Huncovce, Kežmarok, Malý Slavkov a Mlynčeky podľa Prílohy č. 1 o celkovej výmere 

1 072 349 m2 (107,2349 ha) za účelom jeho poľnohospodárskeho využitia pri prevádzkovaní 
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podniku na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti Poľnohospodárskemu družstvu 

podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 199 702 na dobu neurčitú 

s výpovednou lehotou jeden rok k 1. novembru, za dohodnuté nájomné, ktoré je uvedené pre 

jednotlivé katastrálne územia v Prílohe č. 1, t. j. v celkovej výške 5 436,38 € za celý predmet 

nájmu/rok je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Mesto Kežmarok v súčasnosti prenajíma Poľnohospodárskemu družstvu 

podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, Kežmarok na základe Nájomnej zmluvy                                   

č. 186/2012/OM zo dňa 14. 06. 2012 v znení dodatkov poľnohospodárske pozemky 

v katastrálnom  území Huncovce, Kežmarok, Malý Slavkov, Mlynčeky a Stráne pod 

Tatrami. Pozemky sa prenajímajú za účelom obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy 

v zmysle Zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, 

poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Jedná sa 

o úpravu predmetu prenájmu z dôvodu zmien v užívaní poľnohospodárskej pôdy v k. ú. 

Huncovce, Kežmarok, Malý Slavkov a Mlynčeky, o ktorého aktualizáciu požiadalo 

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok,         

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

predpisov úpravu predmetu prenájmu nehnuteľného majetku v katastrálnom území  

Huncovce, Kežmarok, Malý Slavkov a Mlynčeky podľa Prílohy č. 1 o celkovej výmere 

1 072 349 m2 (107,2349 ha) za účelom jeho poľnohospodárskeho využitia pri prevádzkovaní 

podniku na vykonávanie poľnohospodárskej činnosti Poľnohospodárskemu družstvu 

podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00 199 702 na dobu neurčitú  

s výpovednou lehotou jeden rok k 1. novembru, za dohodnuté nájomné, ktoré je uvedené pre 

jednotlivé katastrálne územia v Prílohe č. 1, t. j. v celkovej výške 5 436,38 € za celý predmet 

nájmu/rok. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 321/2022 
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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       

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

ambulancia o výmere 16,55 m2, chodba o výmere 8,46 m2, WC o výmere 1,33 m2, zádverie 

o výmere  1,91 m2, spolu o celkovej výmere 28,25 m2, v objekte Denného detského sanatória, 

na ulici Záhradná 1398/2, 060 01 Kežmarok, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou 

lehotou, pre Ambulanciu klinickej psychológie – NTZ, s.r.o., Lúčna 123737, 060 01 Malý 

Slavkov,     IČO: 54789524, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov: ambulancia o výmere 16,55 m2, 

chodba o výmere 8,46 m2, WC o výmere 1,33 m2, zádverie o výmere 1,91 m2, spolu o celkovej 

výmere 28,25 m2, v objekte Denného detského sanatória, na ulici Záhradná 1398/2, 060 01 

Kežmarok, za účelom pokračovania v činnosti Ambulancie klinickej psychológie,                                 

po prebratí od Mgr. Gabriely Schwartzovej a pokračovanie v spolupráci s Denným detským 

sanatóriom s.r.o., 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov: ambulancia o výmere 16,55 m2, chodba o výmere 8,46 m2, 

WC o výmere 1,33 m2, zádverie o výmere  1,91 m2, spolu o celkovej výmere 28,25 m2, 

v objekte Denného detského sanatória, na ulici Záhradná 1398/2, 060 01 Kežmarok, pre 

Ambulanciu klinickej psychológie – NTZ, s.r.o., Lúčna 123737, 060 01 Malý Slavkov,                       

IČO: 54789524, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné určené 

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

vo výške 748,19 eur/rok. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 322/2022 

 

 

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

pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 160/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 
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bodka na konci uznesenia sa nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa tieto slová:  

„s podmienkou zriadenia predkupného práva pre predávajúceho Slovenskú republiku 

zastúpenú správcom Slovenským pozemkovým fondom, IČO: 17 335 345, Búdková 36,                      

817 15 Bratislava.“ 

 

za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová,  

Perignáth,  Zreľak, Jankura 

nehlasovala: Baráthová 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 323/2022 

 

 

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

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

 

p. Maitner 

- o podmienky sa zaujímal aj na komisii a má k tomu viacero vecí 

- prvá vec je, že nedostali návrh zmluvy, čiže nie je jasné na akú dobu sa bude nájom s víťazným 

uchádzačom uzatvárať 

- z jeho pohľadu by bolo ideálne uzatvárať to na dobu 1 rok a po roku vždy toho nájomcu 

vyhodnotiť, či napĺňa nejaké ciele, ktoré mesto tržnicou sleduje 

- druhá pripomienka je aby tam boli zakomponované aj podmienky výpovede zo zmluvy 

- ak uchádzač nedodrží čo bude v cenovej ponuke alebo v návrhu deklarované, aby mesto nemalo 

zviazané ruky ukončiť nájom a ponúknuť priestor niekomu ďalšiemu 

- to sú dve veci k tej zmluvnej časti 

- k samotným podmienkam obchodnej súťaže má tiež pár pripomienok  

- prvá je k vyhodnocovaniu ponúk – tak ako sú podmienky nastavené vyhodnotenie pozostáva 

z dvoch častí, a to účel nájmu a ponúknutá cena, kde za každé kritérium uchádzač dostane 50 

bodov, ale nie je v podmienkach špecifikované ako sa budú rátať body za ponúknutú cenu a ako za 

účel nájmu 

- z jeho pohľadu je to nedostatočné a keďže podmienky verejno-obchodnej súťaže schvaľuje MsZ 

zo zákona, tak si nemyslí, že by bolo správne, aby si potom 3-členná komisia menovaná 

primátorom zadefinovala nejaké vlastné podmienky o ktorých MsZ nerozhodlo 

- predkladá teda 2 pozmeňujúce návrhy 

- 1. pozmeňujúci návrh znie tak, že v časti vyhodnotenia návrhov sa mení bod b) nasledovne: 

„Otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov vykoná komisia zložená z poslancov mestského 

zastupiteľstva. Účasť navrhovateľov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je 

vylúčená!“ 

- týmto návrhom v podstate vymenil 3- člennú komisiu menovanú primátorom za komisiu 

pozostávajúcu z poslancov MsZ 

- myslí si, že je to potom aj čisté, ak si daná komisia zvolí ako bude súťažné návrhy hodnotiť 

- 2 pozmeňujúci návrh sa týka bodového systému v kritériu ponúknutá cena a znie takto:  
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V časti „kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov“ sa na koniec dopĺňa: Maximálny počet 

bodov sa pridelí súťažnému návrhu s najvyššou cenou. Hodnotenie ostatných súťažných návrhov 

sa vyjadrí ako podiel navrhovanej ceny a najvyššej ceny prenásobený maximálnym počtom bodov 

(zaokrúhľuje sa matematicky na 2 desatinné miesta) 

- ak by prišli 2 ponuky, tak komisia, ak by to nebolo zadefinované, môže hodnotiť rôznymi 

spôsobmi napr. že najvyššej ponuke dá 50 bodov a najnižšej 0 bodov 

- tento vzorec, ktorý navrhuje doplniť  zabezpečí to, že najvyššia ponuka dostane 100% bodov 

a každá ďalšia ponuka napr. ak bude nižšia o 10% dostane o 10% bodov menej atď. 

 

p. Juhász 

- takisto chcel, aby do komisie, ktorá bude vyhodnocovať jednotlivé ponuky, boli zaradení aj 

poslanci mesta Kežmarok 

 

p. Matia 

- komisia bytová sa týmto zaoberala, prítomný bol aj p. Maitner, a nejaké návrhy tam povedal 

-  komisia sa dohodla a myslí si, že aj poslanci na ich poslednom spoločnom stretnutí, že s komisiou 

čo sa týka poslaneckého zboru nie je problém a nech sú tam poslanci, ktorí tam chcú byť 

- podotkol, že v podmienkach, ktoré predložil teraz p. Maitner sa trochu stratil 

- aj ako poslanci sa dohodli, že ak tam bude komisia z poslancov, nebude žiaden problém 

 

p. Maitner 

- 1 pozmeňujúci návrh je o tom, že nemôžeme schváliť podmienky súťaže, že tam bude 3- členná 

komisia menovaná primátorom a zároveň garantovať, že tam budú prítomní poslanci, lebo možno 

tam budú chcieť byť 4 – 5 a už je to proti podmienkam súťaže 

- čiže 1. návrh je, aby bola komisia zložená z poslancov MsZ 

-  v 2. pozmeňujúcom návrhu je zadefinovaný vzorec výpočtu bodov za cenovú ponuku, ktorý 

zabezpečí to, že najvyššia ponuka dostane maximum a každá ďalšia dostane o toľko percent menej 

bodov o koľko percent je nižšia cena 

 

p. prednostka 

-  v rámci návrhu na dobu nájmu si myslí, že pokiaľ majú určenú dobu neurčitú s 3- mesačnou 

lehotou, tak im to ďaleko presahuje podmienky, ktoré zadefinoval p. poslanec Maitner 

- kedykoľvek v priebehu roka môžu s 3-mesačnou výpovednou lehotou zbaviť sa nájomníka, ktorý 

nevyhovuje tomu čo si predstavovali 

 

p. Teraj 

- k tomu, čo povedal p. Maitner podotkol, či by nebolo dobré, ak by tam boli aj zamestnanci 

Mestského úradu ako  napr. právnik 

 

p. Maitner 

- zo zákona podmienky verejno-obchodnej súťaže schvaľuje MsZ, je to kompetencia poslancov 

- ak má komisia možnosť zvoliť vlastný spôsob vyhodnocovania cenových ponúk resp. návrhov, 

tak v podstate je obídené MsZ 
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- trvá na tom, že podmienky verejno-obchodnej súťaže sú kompetencia poslancov a buď budú 

poslancom predložené tak, že ich poslanci schvália, keď bude úplne jasne rozhodovanie komisie 

- ak to tak nie je, nech sú v komisii len poslanci, aby bola dodržaná litera zákona a ich 

kompetencie 

- čo sa týka nájomnej zmluvy súhlasí s tým, že ak to bude nájomná zmluva na dobu neurčitú, tak 

je to ideálny prípad, ale súťažný návrh má obsahovať aj navrhovanú dobu nájmu 

- ak dá predkladateľ napr., že chce nájom na 4 roky, nevie si predstaviť ako sa bude vyhodnocovať 

ponuka, ak mu bude ponúknutá doba nájmu na neurčito s 3-mesačnou výpovednou lehotou, lebo 

je to niečo iné ako ponúkal on 

- je to podľa neho škoda, mohlo to byť zadefinované rovno v podmienkach verejno-obchodnej 

súťaže 

 

p. primátor 

- podotkol, že pri všetkých obchodných súťažiach boli v komisii všade poslanci, takže kto má 

záujem môže tam ísť, stále to tak predsa bolo 

- nevie si predstaviť, že na 4 roky zadefinujú a potom tam budú potrebovať hodnotiť ak ten účel 

nebude splnený, v prípade neurčita je to úplne jednoznačné 

 - celý princíp je, aby sa niekto prihlásil s týmito podmienkami 

- čím jednoduchšie, tým lepšie, nekomplikovať to, tí ľudia, ktorí chcú robiť nech robia, ktorí chcú 

predávať nech predávajú, kto si chce prenajímať, nech si to prenajme, rozhoduje cena a ak splnil 

všetky podmienky, nekomplikovať to 

- majú záujem, aby sa tržnica rozbehla 

- zdá sa mu okolo toho priveľa podmienok, potom sa to tak komplikuje, že majú verejno-obchodnú 

súťaž a nikto sa neprihlási 

- potom to opakujú a zase diskusia 2 hodiny 

 

p. Sabolová 

- súhlasí s p. primátorom, pretože skutočne na danú súťaž sa im nebude hlásiť nejaké obrovské 

množstvo ľudí 

- zoberte si koľko ľudí už teraz predáva na tržnici a myslí si, že ani nebude obrovský záujem o tieto 

priestory 

- buďme radi, ak sa tam nájdu záujemcovia, ktorí splnia tieto podmienky, aby mali naozaj niekoho, 

kto tam bude chodiť predávať 

 

p. Polák 

- pozmeňujúce návrhy p. Maitnera neovplyvňujú záujemcov, ale skôr to, akým spôsobom sa budú 

hodnotiť 

- čo sa týka zmluvy boli to skôr také návrhy ako by daná zmluva mala vyzerať 

- ak podporia pozmeňujúce návrhy p. Maitnera nijakým spôsobom neznížia okruh potencionálnych 

uchádzačov o daný stánok 
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p. Maitner 

- potvrdil, že jeho pozmeňujúce návrhy nijak nemenia účasť uchádzačov, len spresňujú ako sa budú 

ich doručené ponuky hodnotiť 

- poznamenal, že  na minulom MsZ chcel byť členom komisie na vyhodnocovanie súťaže čo sa 

týka zimného štadióna, a nebol do nej zatiaľ prizvaný 

- preto chce mať aj túto zmenu a preto dal aj tento pozmeňujúci návrh, nevie prečo o tom diskutujú, 

nech dajú o tom hlasovať 

 

p. Zreľak 

- 1. návrh si  v zásade odsúhlasili, poslanci tam majú byť, čiže to je v poriadku 

-  2. návrh je pre neho abstraktnejší nakoľko si nevedel predstaviť výpočet, ale nemá s tým nejaký 

zásadný problém 

- myslí si, že išli do projektu regionálnej tržnice asi s tým, že je o to záujem a je zvláštne, že teraz 

hovoria, že o tom možno ani nebude záujem 

- pevne verí, že záujemcovia budú a prídu 

 

p. primátor 

- čim viac to budú komplikovať tým menej ich bude, čím to bude  jednoduchšie, tým ich bude 

viac, je tam jednoduchá úmera 

- podotkol, že p. poslanec sa ešte dotazoval na to, že nebol prizvaný do komisie pre verejno-

obchodnú súťaž a preto sa opýtal p. Jurišovej či má o tom vedomosť 

 

p. Jurišová 

- ozrejmila, že ešte nebola menovaná komisia 

 

Hlasovanie za 1. pozmeňujúci návrh p. Maitnera -  zmena bodu b) v časti vyhodnotenie návrhov: 

za: Juhász, Levická, Polák, Majorová Garstková, Wagner, Maitner, Gantnerová, Sabolová, 

Jankura, Perignáth, Zreľak, Baráthová 

 

Pozmeňujúci návrh prešiel. 

 

Hlasovanie za 2. pozmeňujúci návrh p. Maitnera – doplnenie spôsobu vyhodnotenie súťažných 

návrhov: 

za: Polák,  Majorová Garstková, Maitner, Perignáth 

 

Pozmeňujúci návrh neprešiel. 

 

p. primátor 

- požiadal poslancov, ktorí sa chcú zúčastniť komisie, aby zdvihli ruku a boli súčasťou uznesenia, 

nakoľko momentálne je to neurčité 

- požiadal návrhovú komisiu, aby si poznačili mená poslancov, ktorí majú o to záujem 

 

p. Juhász 

- podotkol, že v komisii chce byť aj p. Kovalský 
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p. primátor 

- vyzval aj ostatných poslancov, aby sa zúčastnili daného procesu, pretože sa prihlásili len traja 

s návrhom na štvrtého čo je naozaj málo 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov, a to  
 Predajne č. 1 o celkovej výmere 40,54 m2, ktorá pozostáva z miestností                                                     

č. 1.01 – Predajňa o výmere 29,67 m2, č. 1.02 – Sklad o výmere 3,74 m2,                                          

č. 1.03 – Miestnosť pre personál o výmere 4,02 m2 a č. 1.04 – WC o výmere 3,11 m2,  

 Predajne č. 2 o celkovej výmere 39,90 m2, ktorá pozostáva z miestností                                              

č. 1.05 – Predajňa o výmere 28,93 m2, č. 1.07 – Miestnosť pre personál o výmere 8,25 m2 

a č. 1.06 – WC o výmere 2,72 m2,  

 Predajne č. 3 o celkovej výmere 75,00 m2, ktorá pozostáva z miestností                                                     

č. 1.13 – Predajňa o výmere 52,74 m2, č. 1.12 – Sklad o výmere 8,60 m2,                                          

č. 1.08 – Miestnosť pre personál o výmere 8,43 m2, č. 1.10 – Chodba o výmere 1,70 m2,                 

č. 1.09 – WC o výmere 1,70 m2 a č. 1.11 – WC o výmere 1,83 m2 

v objekte „Regionálna tržnica“ na Baštovej ulici v Kežmarku.  

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 324/2022 

 

p. primátor 

- podotkol, že keď budú pripravené podklady, komisia bude zvolaná a budú jej predložené obálky 

 

 

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

stavieb a pozemkov v areáli bývalého Poľnohospodárskeho družstva v Malom Slavkove 

 

Bod bol stiahnutý z rokovania MsZ.  

 

 

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

 

p. prednostka  

- ako jedna z konateliek spoločnosti Kežmarok Invest je povinná v zmysle znenia čl. 8, bodu 8 

zakladateľskej listiny pri nakladaní s nehnuteľnosťami vyžiadať si súhlas MsZ  

- v predloženom návrhu majú požiadavku na vyjadrenie súhlasu MsZ k nakladaniu s majetkom 

čističkou odpadových vôd v areáli Pradiareň v priemyselnom parku 
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- je to z dôvodu toho, že spoločnosť Kežmarok Invest vzhľadom na investície, ktoré budú potrebné 

do tejto čističky odpadových vôd nie je schopná finančne pokryť všetky náklady, ktoré si táto 

rekonštrukcia vyžiada, pričom rekonštrukcia bude nutná vzhľadom k súčasnému opotrebeniu, ako 

aj z dôvodu rozšírenia kapacity ČOV, nakoľko spoločnosť Hengstler avizovala požiadavku na 

rozširovanie svojej výroby a výstavby novej haly a takisto spoločnosť MUBEA požaduje dodržať 

kapacitné možnosti ČOV na to vybudovaných 

- podrobnejšie sú veci popísané v dôvodovej správe 

 

p. Maitner 

-  požiadal p. prednostku vysvetliť o aké rekonštrukcie alebo servis sa jedná, nakoľko našiel na 

internete zmluvu, ktorú uzavrela spoločnosť Kežmarok Invest so spoločnosťou ARETE KAPPA, 

kde predmetom zmluvy je balík zahŕňajúci modernizáciu bezpečných úprav (rekonštrukcia 

vodovodnej siete a splaškovej kanalizačnej siete vrátane ČOV) 

- má teda za to, že nejaký servis a rekonštrukcie mali byť vykonávané v rámci tejto zmluvy, kde je 

paušálna, mesačná odplata za tento servis 

- návrh na uznesenie je, že dávajú súhlas alebo že MsZ udeľuje súhlas na prenájom prevádzkovej 

budovy PVPS, ale budova je v majetku mesta Kežmarok, nie je to majetok Kežmarok Invest 

- má za to, že v tomto prípade nie MsZ udeľuje súhlas spoločnosti Kežmarok Invest, ale prenajíma 

ten svoj majetok ako subjekt mesto Kežmarok 

- v súvislosti s tým, sú aj ďalšie vedľajšie podmienky ako zverejňovanie zámeru nájmu 

- myslí si, že v danej časti uznesenie nie je dobré 

- čo sa týka prevodu majetku, nedozvedel sa z materiálu, či ide o majetok spoločnosti Kežmarok 

Invest alebo mesta Kežmarok 

- nedozvedel sa tiež, či už je znalecký posudok urobený a prečo nebol doložený k materiálu 

 

p. primátor 

- podotkol, že p. poslanec tvrdí, že budova je v majetku mesta a požiadal o objasnenie p. Jurišovú 

- opýtal sa odkiaľ p. poslanec čerpe takéto informácie, ktoré tu podáva ako fakty, nad čím sa ako 

primátor sám čuduje, pretože má úplne inú informáciu 

 

p. Jurišová 

- objasnila, že budova je v majetku spoločnosti Kežmarok Invest, s. r. o. 

 

p. primátor 

- opýtal sa p. poslanca Maitnera, že ak to tvrdí ako fakt, na základe čoho to tvrdí, či má výpis 

z katastra resp. ako k tomu prišiel 

 

p.Maitner 

- má výpis z katastrálnej mapy, kde budova je majetkom mesta Kežmarok 

 

p. primátor 

- opýtal sa, že ak majetkové oddelenie, p. prednostka, ani on nemá takúto informáciu, ako môže 

mať danú informácie p. Maitner a tvrdiť niečo úplne iné 
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p. Maitner 

- je to zverejnené na katastri 

- buď má nejakú chybu kataster a zverejňuje nejaké „bludy“ alebo proste nevie 

- ak môžu, navrhol, nech sa pozrú na list vlastníctva, nech to p. vedúca vytiahne teraz zo skrinky 

a nech sa na to pozrú 

 

p. primátor 

- podotkol, že p. vedúca to vie pozrieť aj teraz na mobile 

- p. poslanec tvrdíte niečo čo mi tvrdíme, že nie je pravda a hovoríte niečo, čo mi hovoríme, že tiež 

nie je pravda 

 

p. Maitner 

- podotkol, že takto to bolo zverejnené 

 

p. primátor 

- my hovoríme a tvrdíme ako mesto, že je to majetok spoločnosti Kežmarok Invest a preto tu daná 

žiadosť je podaná na Kežmarok Invest a nie na mesto Kežmarok 

- my tvrdíme niečo iné a vy tvrdíte, že nemáme pravdu 

 

p. Maitner 

- podotkol, že sa pýta ako to je, pretože takúto informáciu našiel 

 

p. primátor 

- uviedol, že p. poslanec sa to nepýtal, ale uvádzal to ako fakt 

-  opýtal sa p. Jurišovej či to vie potvrdiť alebo či to nevie vyvrátiť 

 

p. Jurišová 

- podľa katastra je vlastníkom nehnuteľnosti Kežmarok Invest s. r. o. 

 

p. prednostka 

- to isté platí aj pre technológiu, my to riadne ako Kežmarok Invest evidujeme v majetku, 

predpokladá, že tam vznikla chyba 

- ak je v evidencii majetku budova a v evidencii majetku technológia, tak nevidí dôvod nejakým 

spôsobom sa opravovať, pretože si myslí, že tak ako je to požiadané, je to správne 

- čo sa týka znaleckého posudku má ho k dispozícii 

 

p. primátor 

- upriamil na to, že nájomcom je PVPS, ktorá dané služby robí vo svojej činnosti, a jej 

spoluvlastníkom je mesto Kežmarok ako akcionár 

- je to spoločnosť, ktorá vykonáva túto činnosť či už z pohľadu dodávky vody alebo správy 

vodných tokov, správy kanalizácie atď.  

- mesto Kežmarok určite nie je spoločnosť, ktorá by sa mala zaoberať činnosťou ČOV v čistení 

kanálov a kanalizácií, 

- požiadal o účasť p. riaditeľa PVPS aby prišiel, ktorý sa však z dnešného MsZ ospravedlnil  
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- v skutočnosti to ani veľmi nechcú, pretože už od začiatku je táto činnosť pre nich stratová, ale 

z pohľadu záujmu mesta na rozšírenie priemyslu túto službu bude vykonávať  ešte aj za nájomné 

3 500,- € ročne 

- požiadal, že ak majú iné poznatky a fakty o majetkovoprávnych veciach, predložiť ich 

- ak sa pýtajú, pýtať sa a nehovoriť okolo toho veľký príbeh, lebo tiež ho to zarazilo 

 

p. Maitner 

- nepredkladal to ako fakt, ale ako informáciu, ku ktorej sa dostal z kataster portálu 

- pýtal sa či proces je správny, zamestnanci Mestského úradu tvrdia, že áno, tak im bude dôverovať 

- podotkol, že sa ešte pýtal ako je to s tou zmluvou na servis a údržbu a modernizáciu zariadenia 

 

p. prednostka 

- v rámci priemyselného parku má Kežmarok Invest zmluvy so všetkými, ktorí využívajú 

infraštruktúru a spoločnosť ARETE KAPPA k nim patrí a všetky služby, ktoré sú zmluvne 

dohodnuté aj prevádzkujú, konkrétne túto prostredníctvom PVPS, kde je tiež zmluvný vzťah 

 

p. primátor 

- ak je nesprávne uvedený majetok na kataster portáli ako to tvrdí p. Maitner, požiadal p. Jurišovú 

aby to overili, lebo je v záujme mesta, aby v tom mali jasno 

- ak kataster portál zavádza a klame, tak aby ich upozornili, nech to tam zmenia 

 

p. Jurišová 

-  č. LV je 4399 k. ú. Kežmarok a fakt je taký, že to čo je na katastri nehnuteľnosti je právny stav, 

ktorý je správny a vlastníkom je Kežmarok Invest 

 

p. Polák 

- kataster portál uvádza dve skutočnosti, a to že pozemok pod stavbou je vo vlastníctve mesta 

a stavba má samostatný LV, pričom možno túto skutočnosť p. Maitner prehliadol, pretože je na 

katastri portál prelinkovanie  

- zaujíma ho otázka v súvislosti s plánovanou výstavbou rodinných domov na druhej strane cesty, 

kde o zmenu územného plánu požiadala spoločnosť Velneg, či sa počíta s tým, že dané rodinné 

domy budú napojené na danú čističku, akým spôsobom budú mať tieto rodinné domy napojenie 

a či sa táto kapacita nenavyšuje aj z daného dôvodu 

 

p. primátor 

- v realite keď komunikovali s PVPS v prípade prenájmu to bude ich problém, ktorý budú musieť 

vyriešiť, nakoľko dochádza aj k rekonštrukcii školy na ul. Kušnierska brána 

- je tam prísľub PVPS, že poskytne všetky finančné prostriedky z vlastných zdrojov na to, aby danú 

činnosť vedela zabezpečiť, pričom vie za tú činnosť aj dané poplatky dostávať na rozdiel od mesta, 

ktoré za to nevyberá nič 

- je tam prísľub generálneho riaditeľa 

- PVPS je akciová spoločnosť, kde akcionári sú mestá a obce 

- spoločnosť vykonáva činnosť tak, aby neobmedzila žiaden rozvoj ani žiadne fungovanie mesta 

v teritóriu v ktorom pôsobí 
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- určite na to dohliadne, aby mesto Kežmarok  nebolo ukracované vo svojom rozvoji a terajšom 

fungovaní 

 

p. Zreľak 

- podotkol, že je tam napojenie ďalších producentov v dôvodovej správe 

- podotkol, že je tam znalecký posudok, no kúpna cena nie je uvedená a preto sa opýtal, aká je cena 

prevodu vlastníctva tej  technologickej časti 

 

p. prednostka 

- za celú technológiu je to čiastka okolo 26 000,- € 

 

p. Maitner 

- stále nedostal odpoveď ohľadom spoločnosti ARETE KAPPA 

- daná spoločnosť nie je v priemyselnom parku ako nejaký podnikateľský subjekt, ale je to 

spoločnosť, ktorá má na starosti správu komunikácie, verejného osvetlenia, kanalizácie atď. 

- jedným z predmetom zmluvy ARETE KAPPA s Kežmarok Invest je vykonávanie modernizácie 

a investičných úprav rekonštrukcií vodovodnej siete a splaškovej kanalizácie, vrátane ČOV 

- smeruje k tomu, či bol na čistiarni v rámci tejto zmluvy robený nejaký servis v rámci danej 

zmluvy 

 

p. prednostka 

- je to presne naopak, Kežmarok Invest poskytuje túto službu spoločnosti ARETE KAPPA a nie 

naopak 

- čo sa týka údržby, tá tam je na základe zmluvy s PVPS na základe dennej bázy, túto službu 

vykonáva p. Róbert Rúfus 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

u d e ľ u j e     s ú h l a s   

 

pre spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011, so sídlom Hlavné nám. 1,                           

060 01 Kežmarok, s uzatvorením zmluvy o nájme, predmetom ktorej je prenechanie 

stavebnej časti (prevádzkovej budovy) čistiarne odpadových vôd Priemyselná zóna 

Kežmarok – Pradiareň, katastrálne územie Kežmarok, okres Kežmarok, evidovanej 

Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor na LV č. 4399, súpisné č. 2394, druh stavby 

– 18, popis stavby - ČOV, do nájmu spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., 

IČO: 36 485 250, so sídlom Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, za nájomné vo výške 3.500,- € 

vrátane DPH (slovom: tritisícpäťstoeur) ročne, na dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o nájme 

 

a 

 

u d e ľ u j e     s ú h l a s 

 

pre spoločnosť Kežmarok Invest, s.r.o., IČO: 36 517 011, so sídlom Hlavné nám. 1 ,                       

060 01 Kežmarok, s uzatvorením zmluvy o prevode vlastníctva technologickej časti čistiarne 

odpadových vôd Priemyselná zóna Kežmarok – Pradiareň na kupujúceho spoločnosť 
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Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36 485 250, so sídlom Hraničná 662/17,                

058 89 Poprad, za kúpnu cenu určenú znaleckých posudkom č. 06/2022, vyhotoveného 

znalcom Ing. Andrejom Langom, zapísaným v zozname znalcov pod č. 914735, s miestom 

výkonu činnosti Svätoplukova 2813/15, 058 01 Poprad. 

 

za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0 

za: Juhász, Matia, Majorová Garstková, Polák, Wagner, Levická, Maitner, Sabolová, Gantnerová, 

Baráthová, Perignáth, Zreľak, Jankura 

 

Prijaté uznesenie dostalo č. 325/2022 

 

 

8. Rôzne 
 

Do daného bodu neboli zaradené žiadne materiály. 

 

 

9. Záver 

 

Na záver zasadnutia p.  primátor poďakoval prítomným za účasť na dnešnom rokovaní MsZ, 

poprial všetkým pekný zvyšok leta a pozval ich na oslavy SNP, ktoré sa budú konať                                        

28. augusta 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA     Ing. Jela Bednárová 

            primátor mesta        prednostka úradu 

 

 

 

 

Overovatelia:    Ing. Matúš Polák 

 

 

 

    Ing. Eleonóra Levická  

 

 

 

 

Zapisovateľka:  Veronika Klukošovská 
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