
 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 347/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

4. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 

6. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2022 

7. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého terminovaného ( preklenovacieho) 

úveru 235/2021 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č..../2022 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2022 o financovaní 

základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Kežmarok 

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2022 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách                                

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 

11.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ...../2022, ktorým sa 

vyhlasuje záväzná  časť Územného plánu mesta Kežmarok – Zmeny a doplnky č. 26/2022 

12.  Stanovisko kontrolóra k rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

13.  Návrh rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025 

13.1 Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, 

Futbalovom  štadióne F1, Futbalovom štadióne F2 a Zimnom štadióne pre Mestský 

športový klub, Trhovište 748/2,  Kežmarok 

13.2 Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka, 

Futbalovom  štadióne F1 a Futbalovom štadióne F2 pre 1. Mestský futbalový klub 

Kežmarok, Trhovište 748/2,  Kežmarok 

13.3. Návrh na prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka 

pre Klub priateľov Magury, Michalská 2172/18, Kežmarok 

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

starostlivosti  Kežmarok“ pre MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., Hviezdoslavova 253/27, 

Kežmarok  



 

 

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

starostlivosti Kežmarok“ pre MUDr. Gabriela Hudzíková, dermatovenerológia, 

Hviezdoslavova 253/27, Kežmarok 

13.6. Návrh na zmenu – zúženie predmetu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov 

č. 12/NP/CIZS/2022 pre MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, Poprad  

13.7. Návrh na nájom mestských bytov pre PaeDr. Annu Staviarsku, Jána Čonku                                     

s manželkou, Zuzanu Zubalovú a Martina Husáka s manželkou  

13.8.   Návrh na opakovaný nájom mestských bytov 

13.09.  Návrh na doplnenie uznesenia č. 291/2022 zo dňa 18.08.2022 pre Mgr. Veroniku 

Modlovú,   Weilburská 2595/4, Kežmarok 

13.10.  Návrh na opravu uznesenia č. 275/2022 zo dňa 18.08.2022 pre Jozefa Bafiu, 

Lanškrounská 2527/1C, Kežmarok 

13.11. Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre Bc. Danielu Pavlíkovú, 

Lanškrounská  1609/14, Kežmarok 

13.12. Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Slovenskú správu ciest, 

IVSC Košice, Kasárenské námestie 4, Košice 

14.1. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku                

v k. ú.   Ľubica v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie, Záhradková osada 

Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech Radoslava Nováka a Evy Novákovej, Nižná 

brána 1464/1, Kežmarok  

14.2. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí na časti pozemku 

v k. ú.  Kežmarok v rámci stavby „Polyfunkčný objekt“ v prospech Mareka Skokana, 

Jarná 1448/45, Ľubica 

14.3. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku                  

v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Administratívna budova“ v prospech Jána Kellnera 

súkromná firma  KELLNER, Slavkovská 2270/19J, Kežmarok 

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

pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Samostatne stojací rodinný dom“                               

v prospech Jozefa Tomašku a Veroniky  Tomaškovej, Južná 1506/3, Kežmarok 

14.5.  Návrh na zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu na časti 

pozemku v k. ú.  Kežmarok v prospech Lídie Bobíkovej a Andrei Bobíkovej, Michalská 

923/81, Kežmarok 

14.6.  Návrh na zriadenie vecného bremena na právo prechodu, prejazdu a umiestnenie 

stavby na časti pozemku  v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Areál HENGSTLER 

Kežmarok – 2. etapa.“ v prospech spoločnosti ARETE Kežmarok s.r.o., SKY PARK 

OFFICES 1, Bottova 2A, Bratislava  

14.7.  Návrh na doplnenie uznesenia č. 142/2022 zo dňa 23.06.2022 pre LIMBA PLUS, s.r.o., 

Pod Lesom 23,  Kežmarok 

15. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta „Rekonštrukcia zimného štadióna  v 

Kežmarku, Dostavba a prestavba pre účely viacúčelovej haly I. a II. etapa“ do správy 

príspevkovej organizácie mesta Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 

Kežmarok 

16. Návrh na doplnenie a opravu uznesení na základe požiadavky Okresného úradu 

v Kežmarku, katastrálneho odboru 

17. Návrh na schválenie  plánu zasadnutí MsZ na rok 2023 



 

 

18. Rôzne 

19. Interpelácie 

20. Záver 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

   primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 348/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

 

p. poslanca /poslankyňu Janku Gantnerovú 

p. poslanca/poslankyňu  Eleonóru Levickú 

 

            

v o l í do  volebnej komisie: 

 

p. poslanca/poslankyňu : Romana Porubäna -  za predsedu komisie   

p. poslanca /poslankyňu : Jaroslava Božoňa-  za člena komisie  

p. poslanca/poslankyňu:      Martina Grigláka-  za člena komisie  

 

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

 

-  primátorom určených overovateľov zápisnice: 

 

p. poslanca/poslankyňu:  Vojtecha Wagnera 

p. poslanca/poslankyňu   Katarínu Šiškovú 

 

   -  primátorom určenú zapisovateľku 

 p. Veroniku Klukošovskú  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 349/2022 

 

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

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  1.12.2022,  za kontrolované obdobie roka 

2022 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 350/2022 

 

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

kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 1. polroka  2023 podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 351/2022 

 

Uznesenie č.  351/2022 zo dňa 14. 12. 2022 

Mestské  zastupiteľstvo  mesta Kežmarok 

  

podľa   § 11 ods.4 písm. c zákona č. 369/1990 Zb.  v znení neskorších predpisov a § 26 ods.3 

a § 28  zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších 

predpisov   

 

I.  berie na vedomie  

1. správu o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov  č.26/2022   Územného plánu  mesta Kežmarok 

vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávania ÚPD a ÚPP  Ing. Evou 

Kelbelovou  

 

2.   výsledky prerokovania návrhu Zmien a doplnkov  č.26/2022 Územného plánu  mesta 

Kežmarok 

 

3.  výsledok preskúmania návrhu Zmien a doplnkov č. 26/2022  Územného plánu  mesta 

Kežmarok – Okresným  úradom  Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky  vyjadrenom 

v stanovisku č. OÚ-PO-OVBP1-2022/051084/0127802 zo dňa  13.10.2022.   

 

   II.  súhlasí  

s návrhom na  rozhodnutie o stanoviskách, pripomienkach a námietkach vznesených v procese 

prerokovania  návrhu Zmien a doplnkov  č. 26/2022  Územného  plánu  mesta Kežmarok 

 

      III. schvaľuje  

Zmeny  a doplnky č. 26/2022   Územného plánu mesta Kežmarok  vypracované Ing. Mgr.art. 

Jaroslavom Králom , hlavným riešiteľom  

 

     IV.  žiada                                                                                              

1.  vyhotoviť o obsahu  Zmien a doplnkov  č. 26/2022 Územného  plánu  mesta Kežmarok  

registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť Ministerstvu dopravy 

a výstavby  SR 

Zodpovedná :   Ing. Eva Kelbelová 

Termín : Do 15 dní po schválení  

 

2. označiť dokumentáciu    Zmien a doplnkov  č. 26/2022  Územného  plánu  mesta Kežmarok 

schvaľovacou doložkou   

                                                                  Zodpovedný :  primátor mesta ,  

                                                                                           Ing. Eva Kelbelová 

                                                                  Termín : Do 15 dní po schválení  

 



 

 

 3. uložiť  Zmeny a doplnky č. 26/2022   Územného plánu mesta Kežmarok v meste  a  zaslať 

spolu  s výpisom  z uznesenia MsZ na  stavebný  úrad a Okresný  úrad Prešov  

 

                                                                       Zodpovedný :   Ing. Eva Kelbelová 

                                                                       Termín :  3 mesiace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 352/2022 

 

Uznesenie č. 352/2022 zo dňa 14. 12. 2022     

Mestské  zastupiteľstvo  mesta Kežmarok 

 

podľa   § 11 ods.4 písm. g  a §6 ods.1  zákona č. 369/1990 Zb.  v znení neskorších predpisov a  

§ 27 ods.3  zákona  č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

I. uznáša sa  

na Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  Zmien a doplnkov 

č.26/2022  Územného plánu  mesta Kežmarok 

 

 

   II. schvaľuje  

 návrh Všeobecne záväzného  nariadenia  mesta Kežmarok, ktorým  sa  vyhlasuje záväzná časť 

Zmien a doplnkov č. 26/2022 Územného plánu mesta Kežmarok, ktorá je uvedená v jeho 

prílohe  

     

 

  III. žiada  

 1. vyvesiť  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje  záväzná časť Zmien 

a doplnkov č. 26/2022  Územného plánu mesta Kežmarok  na úradnej tabuli mesta 

a internetovej stránke mesta, ako aj iným  obvyklým  spôsobom po dobu 30 dní  s účinnosťou 15 

dňom od vyvesenia  

           

                                                     Zodpovedný :  primátor mesta 

                                               Termín : nasledujúci deň po schválení  VZN v MsZ 

                               

2.doručiť záväznú časť Zmien a doplnkov č. 26/2022   Územného plánu mesta Kežmarok 

dotknutým orgánom štátnej správy  

 

                                                 Zodpovedná :   Ing. Eva Kelbelová 

                                                 Termín :  do 15 po schválení v MsZ  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 353/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2022 rozpočtovým opatrením č. 04/2022 podľa 

predloženého návrhu 

 

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

v roku 2022 vo výške 637 166 € 

- Prvok 3.4.2 Odstránenie havarijného stavu na objekte Hlavné námestie 58 

- Prvok 3.4.2 Odstránenie havarijného stavu – kanalizácia ZŠ Sv. Kríža 

- Prvok 7.1.2 Projekt „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku“ 

- Prvok 10.4.3 Modernizácia a vybavenie šatní na zimnom štadióne v Kežmarku 

- Prvok 15.1 Nemocnica – rekonštrukcia 

 

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

Kežmarok v roku 2022 vo výške 233 910 € na finančné krytie aktivity: 

- Prvok 2.1.5 Cykolochodník Kežmarok – Stráne – Mlynčeky 

- Prvok 3.4.3 Rekonštrukcia elektrorozvodov archívu ul. Baštová 

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

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

- Prvok 7.1.2 Projekt „Vododzádržné opatrenia v meste Kežmarok“ 

- Prvok 11.3.2 Projekt „Zlepšenie úrovne tech. a priestorového riešenia mestskej knižnice“ 

- Prvok 12.1.2 Projekt „Revitalizácia a údržba zelene – Revitalizácia vnútrobloku Juh“ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 354/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e  

 

predĺženie splatnosti úveru poskytnutého na základe Zmluvy o termínovanom úvere                                    

č. 235/2021/UZ schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Kežmarok č. 7/2021 

zo dňa 25.02.2021 na prefinancovanie projektu: „Dobudovanie základnej technickej 

infraštruktúry v Kežmarku“ od spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. nasledovne:  

Úrokové rozpätie:   12M Euribor+0,37% p.a.  

Čerpanie úveru:   31.8.2023  

Splatnosť úveru:   31.12.2023 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 355/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 4/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl                                 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 356/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení mesta 

Kežmarok č. 5/2022, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov alebo nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Kežmarok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 357/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

 

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

-     kancelária – miestnosť č.4 o výmere 17,50 m2 

-     kancelária – miestnosť č.16 o výmere 17,50 m2 

-     kancelária – miestnosť č.5 o výmere 64,55 m2 

-     kancelária – miestnosť č.20 o výmere 16,66 m2  

-     kancelária – miestnosť č.20/a o výmere 16,10 m2 

-     malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14  

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

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 



 

 

2. v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok: 

-  areál F1 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.3 o výmere 16,00 m2 

- kancelária – miestnosť č.4 o výmere 16,00 m2 

 

3. v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok: 

-  areál F2 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

- kancelária – miestnosť č.1 o výmere 48,00 m2 

 

4. v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok: 

-  ľadová plocha s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok,  

 

na dobu určitú, a to do 31.12.2023, pre Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 

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

 

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

Jančeka, Futbalovom štadióne F1 a F2 a Zimnom štadióne pre Mestský športový klub 

Kežmarok, ktorý je dobrovoľné občianske združenie športovcov, funkcionárov a priaznivcov 

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

svojich potrieb s ohľadom na Program rozvoja mesta Kežmarok. Účelom činnosti MŠK je 

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

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

a zastupovať záujmy športovcov pôsobiacich v jednotlivých kluboch a oddieloch združených 

v MŠK.  

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov: 

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

-     kancelária – miestnosť č.4 o výmere 17,50 m2 

-     kancelária – miestnosť č.16 o výmere 17,50 m2 

-     kancelária – miestnosť č.5 o výmere 64,55 m2 

-     kancelária – miestnosť č.20 o výmere 16,66 m2  

-     kancelária – miestnosť č.20/a o výmere 16,10 m2 

-     malá telocvičňa s príslušenstvom - miestnosť  č. 14  

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

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

2. v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok: 

-  areál F1 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č.3 o výmere 16,00 m2 

- kancelária – miestnosť č.4 o výmere 16,00 m2 



 

 

3. v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok: 

-  areál F2 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

- kancelária – miestnosť č.1 o výmere 48,00 m2 

 

4. v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/2, Kežmarok: 

-  ľadová plocha s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu 

vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok,  

 

na dobu určitú, a to do 31.12.2023, pre Mestský športový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 

060 01 Kežmarok, IČO: 42083478,  

 

za nájomné podľa platných  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení 

dodatkov, t.j.:  

kancelária do 20 m2 - 40,00 eur/mesiac,   

kancelária nad 20 m2 – 60,00 eur/mesiac,  

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

veľká telocvičňa s prísl. -  8,00 eur/hod.,  

areál F1 - 21,50 eur/hod.,  

areál F2 – 7,20 eur/hod.,  

ľadová plocha:   

pondelok – piatok v čase od 00:00 hod. do 12:00 hod. - 160,00 eur/90 min.,  

pondelok – piatok v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok - 225,00 eur/                        

90 min.,  

pondelok – piatok v čase od 00:00 hod. do 12:00 hod. - 120,00 eur/60 min.  

pondelok – piatok v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok 170,00 eur/                 

60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 358/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

 

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

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

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

2. v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok: 

-  areál F1 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č. 12 o výmere 42,00 m2 

-     kancelária – miestnosť č. 20 o výmere 9,80 m2 

 

3. v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok: 

-  areál F2 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok,  

 

na dobu určitú, a to do 31.12.2023, pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 

060 01 Kežmarok, IČO: 42231001,   je prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

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

Jančeka, Futbalovom štadióne F1 a F2 pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, za účelom 

zabezpečenia športovej prípravy členov futbalového klubu a na reprezentáciu mesta 

Kežmarok. 1. Mestský futbalový klub nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov: 

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

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

rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

 

2. v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište 860/4, Kežmarok: 

-  areál F1 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok 

-     kancelária – miestnosť č. 12 o výmere 42,00 m2 

-     kancelária – miestnosť č. 20 o výmere 9,80 m2 



 

 

3. v objekte Futbalového štadióna F2, Tvarožnianska 990/3, Kežmarok: 

-  areál F2 s príslušenstvom - počas tréningov a zápasov, podľa rozpisu vyhotoveného 

Verejnoprospešnými službami Mesta Kežmarok,  

 

na dobu určitú, a to do 31.12.2023, pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 748/2, 

060 01 Kežmarok, IČO: 42231001,  

 

za nájomné podľa platných  Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení 

dodatkov, t.j.:  

kancelária do 20 m2 - 40,00 eur/mesiac,   

kancelária nad 20 m2 – 60,00 eur/mesiac,  

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

veľká telocvičňa s prísl. -  8,00 eur/hod.,  

areál F1 - 21,50 eur/hod.,  

areál F2 – 7,20 eur/hod.,  

ľadová plocha:   

pondelok – piatok v čase od 00:00 hod. do 12:00 hod. - 160,00 eur/90 min.,  

pondelok – piatok v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok - 225,00 eur/              

90 min.,  

pondelok – piatok v čase od 00:00 hod. do 12:00 hod. - 120,00 eur/60 min.  

pondelok – piatok v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod., sobota, nedeľa, sviatok 170,00 eur/                

60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 359/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

telocvične s príslušenstvom - miestnosť číslo 14 a kancelária - miestnosť číslo 2 o výmere                 

43 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok,    

na dobu určitú, do 31.12.2023, pre Klub priateľov Magury, Michalská 2172/18,                                     

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

 

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

Jančeka pre Klub priateľov Magury, za účelom zabezpečenia voľnočasovej aktivity detí, 

mládeže a dospelých v meste Kežmarok a taktiež reprezentáciu mesta Kežmarok. Občianske 

združenie Klub priateľov Magury nedisponuje vlastnými priestormi. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to malej telocvične s príslušenstvom - miestnosť číslo                  

14 a kancelária - miestnosť číslo 2 o výmere 43 m2 v objekte Mestskej športovej haly Vlada 

Jančeka, Nižná brána 2250/19, Kežmarok, pre Klub priateľov Magury, Michalská 2172/18, 

060 01 Kežmarok, IČO: 37797476, podľa rozpisu vyhotoveného Verejnoprospešnými   

službami Mesta Kežmarok, na dobu určitú do 31.12.2023, okrem prázdnin, sviatkov a  dní 

pracovného pokoja, za nájomné podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 

v znení dodatkov: kancelária nad 20 m2 – 60,00 eur/mesiac, malá telocvičňa                                

s prísl. - 3,50 eur/hod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 360/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

miestnosti č. 4.44 o výmere 18,2 m2, č. 4.45 o výmere 27,5 m2, č. 4.46   o výmere 18,1 m2,               

č. 4.47 o výmere 22,4 m2 na 4. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných priestoroch 

o výmere 52,476 m2, spolu o celkovej výmere 138,676 m2 v objekte „Centrum integrovanej 

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

neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., 

Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 36481408, je prípad hodný osobitného 

zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 4.44 o výmere                 

18,2 m2, č. 4.45 o výmere 27,5 m2, č. 4.46 o výmere 18,1 m2, č. 4.47 o výmere 22,4 m2 na                     

4. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných priestoroch o výmere 52,476 m2, spolu 

o celkovej výmere 138,676 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

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

starostlivosti v odbore neurológia. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 4.44 o výmere 18,2 m2, č. 4.45 o výmere 

27,5 m2, č. 4.46 o výmere 18,1 m2, č. 4.47 o výmere 22,4 m2 na 4. nadzemnom podlaží a podielu 

na spoločných priestoroch o výmere 52,476 m2, spolu o celkovej výmere 138,676 m2 v objekte 

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

060 01 Kežmarok, pre MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., Hviezdoslavova 253/27,                                                       

060 01 Kežmarok, IČO: 36481408, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za 

nájomné určené v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení 

dodatkov, vo výške 3 753,07 eur/rok.  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 361/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

r o z h o d u j e  

 

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

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

miestnosti č. 4.48 o výmere 24,3 m2, č. 4.49 o výmere 15,7 m2, na 4. nadzemnom podlaží 

a podielu na spoločných priestoroch o výmere 24,346 m2, spolu o celkovej výmere 64,346 m2 

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

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

Gabrielu Hudzíkovú, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 37946404, je prípad 

hodný osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 4.48 o výmere                 

24,3 m2, č. 4.49 o výmere 15,7 m2, na 4. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných 

priestoroch o výmere 24,346 m2, spolu o celkovej výmere 64,346 m2 v objekte „Centrum 

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

za účelom poskytovania špecializovanej ambulantnej starostlivosti v odbore 

dermatovenerológia. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 4.48 o výmere 24,3 m2,                                                        

č. 4.49 o výmere 15,7 m2, na 4. nadzemnom podlaží a podielu na spoločných priestoroch 

o výmere 24,346 m2, spolu o celkovej výmere 64,346 m2 v objekte „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, pre MUDr. 

Gabrielu Hudzíkovú, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 37946404, na dobu 

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

hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok v znení dodatkov, vo výške 1 741,48 eur/rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 362/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

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

predpisov, že zmena, zúženie predmetu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov                   

č. 12/NP/CIZS/2022, a to o nebytový priestor, miestnosť č. 2.03 o výmere 70,8 m2,                                 

na 2. nadzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok pre MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 

058 01 Poprad, IČO: 36480291 je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o zmenu, zúženie predmetu nájmu o nebytový priestor, a to miestnosť                   

č. 2.03 o výmere 70,8 m2, na 2. nadzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, o ktoré 

požiadala MOBILA s.r.o.. Uznesením č. 73/2022 zo zasadnutia MsZ konaného dňa 

23.06.2022, bol schválený prenájom nebytových priestorov, a to miestnosti č. 2.03 o výmere 

70,8 m2, č. 2.04 o výmere 94,3 m2, č. 2.05 o výmere 3,6 m2, č. 2.06 o výmere 3,6 m2, č. 2.07 

o výmere 2,7 m2, č. 2.08 o výmere 3,6 m2, č. 2.09 o výmere 31,5 m2, č. 2.14 o výmere 6,6 m2,                         

na 2. nadzemnom podlaží a podiel na spoločných priestoroch o výmere 110,718 m2, spolu 

o celkovej výmere 327,418 m2 v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok, za účelom poskytovania služieb 

zdravotnej starostlivosti v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Následne 

bola vypracovaná Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 12/NP/CIZS/2022. 

 

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 zmenu, zúženie predmetu nájmu v Zmluve o nájme nebytových priestorov                   

č. 12/NP/CIZS/2022, a to o nebytový priestor, miestnosť č. 2.03 o výmere 70,8 m2,                                 

na 2. nadzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, Huncovská 2636/40, 060 01 Kežmarok pre MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 

058 01 Poprad, IČO: 36480291, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou,                             

za nájomné vo výške 5 944,79 eur/rok a za znížené nájomné  na obdobie od účinnosti Dodatku 

č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 12/NP/CIZS/2022 do 31.08.2027, na základe 

Zmluvy o partnerstve vyplývajúcej z projektu „Centrum integrovanej zdravotnej 



 

 

starostlivosti Kežmarok“ medzi Mestom Kežmarok a partnerom spoločnosťou MOBILA 

s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad, IČO: 36480291, zastúpenou MUDr. Gabrielou 

Grendovou, vo výške 2 972,40 eur/rok, pre spoločnosť MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 

058 01 Poprad, IČO: 36480291. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 363/2022 

 

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. 1 v bytovom 

dome Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, pre Jána Čonku s manželkou Boženou 

Čonkovou, trvale bytom Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, je prípadom hodným 

osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o viacpočetnú rodinu, ktorej nedostatok finančných prostriedkov 

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. 1 v bytovom dome 

Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, Jánovi Čonkovi s manželkou Boženou Čonkovou, 

trvale bytom Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, na dobu určitú,  do 30.11.2023. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 364/2022 

 

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. 8 v bytovom 

dome Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, pre PaedDr. Annu Staviarsku, trvale bytom 

Baštová 8, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o dôchodkyňu, ktorej nedostatok finančných prostriedkov neumožňuje 

zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadateľka spĺňa 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. 8 v bytovom dome 

Generála Štefánika 1049/14, Kežmarok, PaedDr. Anne Staviarskej, trvale bytom Baštová 8, 

Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.11.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 365/202                                                                                                                                                                                                              

 

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. 3 v bytovom 

dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, pre Zuzanu Zubalovú, trvale bytom Lanškrounská 

2527/1B, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 



 

 

Odôvodnenie: Ide o osamelú matku s dvomi nezaopatrenými deťmi. Nedostatok finančných 

prostriedkov jej neumožňuje zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadateľka spĺňa 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. 3 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Zuzane Zubalovej, trvale bytom Lanškrounská 2527/1B, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 30.11 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 366/2022 

 

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. 18 v bytovom 

dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, pre Martina Husáka s manželkou Barborou 

Husákovou, trvale bytom Baštová 24, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

 

 

 

 

 



 

 

Odôvodnenie: Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom, ktorej nedostatok finančných 

prostriedkov 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. 18 v bytovom 

dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, Martinovi Husákovi s manželkou Barborou 

Husákovou, trvale bytom Baštová 24, Kežmarok,  na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č.367/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

Slávke Džubasovej s manželom Rastislavom Džubasom, trvale bytom  Weilburská 2396/1, 

Kežmarok  na dobu určitú, do 30.11.2023. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 368/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Petre 

Blanárovej s manželom Zdenkom Blanárom, trvale bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok 

na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 369/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi 

Štefanovi Černickému s manželkou Janou Černickou, trvale bytom  Weilburská 2396/1, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 370/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi 

Jánovi Drzewieckemu, trvale bytom  Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu určitú,                           

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 371/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi 

Lukášovi Kapraňovi s manželkou Barborou Kapraňovou, trvale bytom  Weilburská 2396/1, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 372/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi 

Marcelovi Galowiczovi s manželkou Máriou Galowiczovou, trvale bytom  Weilburská 

2396/1, Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 373/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2396/1 v Kežmarku nájomcovi Dáši 

Arpášovej, trvale bytom Weilburská 2396/1, Kežmarok na dobu určitú,  do 30.11.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 374/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Monike Smolenovej s manželom Petrom Smolenom, trvale bytom  Weilburská 2396/3, 

Kežmarok na dobu určitú,  do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 375/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Martine Bachledovej s manželom Jánom Bachledom, trvale bytom  Weilburská 2396/3, 

Kežmarok na dobu určitú,  do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 376/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Margite Kromkovej, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu určitú,                              

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 377/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Monike Brinckovej, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu určitú,                               

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 378/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi Eve 

Cehuľovej, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu určitú,  do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 379/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Filipovi Tomčákovi, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu určitú,                               

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 380/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Bronislavovi Oláhovi, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu určitú,                           

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 381/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 17 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Anne Purschovej, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu určitú,                             

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

 Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 382/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

MUDr. Kristíne Čopiakovej, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok    na dobu určitú,  

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 383/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Rudolfovi Ničpanovi s manželkou Janou Ničpanovou, trvale bytom  Weilburská 2396/3, 

Kežmarok na dobu určitú,  do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 384/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 22 v bytovom dome Weilburská 2396/3 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Adamjakovej, trvale bytom  Weilburská 2396/3, Kežmarok na dobu určitú,                          

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 385/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 1 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Mravovej, trvale bytom Weilburská 2396/9, Kežmarok na dobu určitú,  do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 386/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 3 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi                

Mgr. Daniele Demkovej, trvale bytom Weilburská 2396/9, Kežmarok na dobu určitú,                                   

do 30.11.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 387/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 4 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi 

Regine Kovalčíkovej s manželom Milanom Kovalčíkom, trvale bytom Weilburská 2396/9, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 388/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 5 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi 

Monike Hájovskej s manželom Jánom Hájovským, trvale bytom Weilburská 2396/9, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 389/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 6 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi 

Bystríkovi Kulangovi s manželkou Michaelou Kulangovou, trvale bytom Weilburská 2396/9, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 390/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 7 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Mašlonkovej s manželom Miroslavom Mašlonkom, trvale bytom Weilburská 2396/9, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 391/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi 

Júliusovi Jurdíkovi s manželkou Martinou Jurdíkovou, trvale bytom Weilburská 2396/9, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 392/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi                 

Ing. Andrei Valenčíkovej Havranovej s manželom Jozefom Valenčíkom, trvale bytom 

Weilburská 2396/9, Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 393/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 10 v bytovom dome Weilburská 2550/9 v Kežmarku nájomcovi 

Tomášovi Štrbkovi, trvale bytom Weilburská 2396/9, Kežmarok na dobu určitú,                                  

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 394/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Andrei Štulajterovej s manželom Ľubomírom Štulajterom, trvale bytom Weilburská 

2396/11, Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 395/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 12 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Zdenkovi Compeľovi, trvale bytom Weilburská 2396/11, Kežmarok na dobu určitú,                         

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 396/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 13 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Veronike Penxovej, trvale bytom Weilburská 2396/11, Kežmarok na dobu určitú,                                 

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 397/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Viktorovi Bodymu s manželkou Evou Bodyovou, trvale bytom Weilburská 2396/11, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 398/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Jane Šebestovej s manželom Martinom Šebestom, trvale bytom Weilburská 2396/11, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 399/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 16 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Kataríne Holubovej, trvale bytom Weilburská 2396/11, Kežmarok na dobu určitú,                             

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 400/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Dane Želonkovej, trvale bytom Weilburská 2396/11, Kežmarok na dobu určitú,                           

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 401/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Jane Pitoňákovej, trvale bytom Weilburská 2396/11, Kežmarok na dobu určitú,                             

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 402/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 20 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

PhDr. Mgr. Ondrejovi Miškovičovi LL. M., trvale bytom Weilburská 2396/11, Kežmarok na 

dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 403/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 21 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Dušanovi Javorekovi s manželkou Juditou Javorekovou, trvale bytom Weilburská 2396/11, 

Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 404/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 22 v bytovom dome Weilburská 2550/11 v Kežmarku nájomcovi 

Mgr. Anne Šiškovej, trvale bytom Weilburská 2396/11, Kežmarok na dobu určitú,                              

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 405/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 25 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi 

Marcele Siskovej, trvale bytom Weilburská 2396/13, Kežmarok na dobu určitú,                                    

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 406/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 26 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi 

Pavlovi Višňovskému, trvale bytom Weilburská 2396/13, Kežmarok na dobu určitú,                   

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 407/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 28 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi 

Pavlovi Rusnačikovi, trvale bytom Weilburská 2396/13, Kežmarok na dobu určitú,                              

do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 408/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 32 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku nájomcovi 

Mgr. art. Marekovi Stolarčíkovi s manželkou Henrietou Stolarčíkovou, trvale bytom 

Weilburská 2396/13, Kežmarok na dobu určitú, do 30.11.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 409/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 291/2022 zo dňa 18.08.2022 tak, že:  

 

pôvodný text v časti  

 

,, nájomcovi Mgr. Veronike Modlovej, trvale bytom Weilburská 2595/4, Kežmarok“ 

 

sa dopĺňa tak, že za slovom Modlovej sa ruší čiarka a dopĺňa sa text 

 

,,s Mariánom Modlom“ 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 410/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu uznesenia č. 275/2022 zo dňa 18.08.2022 tak, že v pôvodnom texte v časti  

 

,, opakovaný nájom bezbariérového bytu č. 17“ 

 

sa vypúšťa sa slovo: 

 

,,bezbariérového“ 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 411/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

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

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

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

Kežmarok, a to časti pozemku KN-C parc. č. 668/2, ostatná plocha o výmere 4 m2, zapísaného 

na liste vlastníctva 1 o celkovej výmere 19 592 m2, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 

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

mesta Kežmarok vo výške 1 €/rok za celý predmet nájmu za účelom výstavby rampy pre 

vstup do bytového domu na ul. Lanškrounská 1609/14 pre Bc. Danielu Pavlíkovú, 

Lanškrounská 1609/14, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa.  



 

 

Odôvodnenie: Žiadateľka je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, pohybuje sa              

na invalidnom vozíku. Mesto Kežmarok požiadala o prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve 

Mesta Kežmarok v katastrálnom území Kežmarok, a to časť pozemku KN-C parc. č. 668/2, 

ostatná plocha o výmere 4 m2,  za účelom výstavby rampy pre vstup do bytového domu           

na ul. Lanškrounská 1609/14, v ktorom je vlastníčkou bytu. 

 

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 časť pozemku KN-C parc. č. 668/2, ostatná plocha o výmere 4 m2, zapísaného 

na liste vlastníctva 1 o celkovej výmere 19 592 m2, na dobu neurčitú s 3-mesačnou 

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

mesta Kežmarok vo výške 1 €/rok za celý predmet nájmu za účelom výstavby rampy pre 

vstup do bytového domu na ul. Lanškrounská 1609/14 pre Bc. Danielu Pavlíkovú, 

Lanškrounská 1609/14, Kežmarok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 412/2022 

 

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 

Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že 

prenájom častí pozemkov parc. č. EKN 417/2, o výmere 38 m2, druh pozemku trvalý trávny 

porast, EKN 417/3 o výmere 8 m2, druh pozemku vodná plocha, EKN 417/4 o výmere 25 m2, 

druh pozemku trvalý trávny porast, EKN 687/2 o výmere 65 m2, druh pozemku orná pôda, 

EKN 688/4 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, EKN 688/5 

o výmere 131 m2,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, EKN 688/2 o výmere 41 m2, 



 

 

druh pozemku vodná plocha a CKN 3182 o výmere 57 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie v katastrálnom území Kežmarok vo vlastníctve mesta Kežmarok pre spoločnosť 

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328, Investičná výstavba a správa 

ciest Košice, Kasárenské námestie 4, Košice, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

 

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

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

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

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

v súčasnosti výber dodávateľa stavby verejným obstarávaním, potrebuje Slovenská správa 

ciest IVSC Košice  využívať predmetné pozemky k plánovanému ukončeniu realizácie stavby 

„I/66 – 064 Kežmarok most“ do 31.12.2023. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písmena c) 

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

predpisov prenájom častí pozemkov parc. č. EKN 417/2, o výmere 38 m2, druh pozemku 

trvalý trávny porast, EKN 417/3 o výmere 8 m2, druh pozemku vodná plocha, EKN 417/4 

o výmere 25 m2, druh pozemku trvalý trávny porast, EKN 687/2 o výmere 65 m2, druh 

pozemku orná pôda, EKN 688/4 o výmere 16 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

EKN 688/5 o výmere 131 m2,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, EKN 688/2 

o výmere 41 m2, druh pozemku vodná plocha a CKN 3182 o výmere 57 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie katastrálne územie Kežmarok, vo vlastníctve mesta Kežmarok, 

podľa návrhu geometrického plánu č. 121/2020 vyhotoveného spol. GEOPLAN s.r.o., L. 

Svobodu 91, Poprad dňa 21.10.2020 Danou Gurovičovou, na uzatváranie nájomných zmlúv 

– dočasné zábery pre stavbu: ,,I/66-064 Kežmarok most, I. a II. etapa“  pre Slovenskú správu 

ciest, Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328, Investičná výstavba a správa ciest Košice, 

Kasárenské námestie 4, Košice na dobu do 31.12.2023,  za nájomné stanovené znaleckým 

posudkom. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

  



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 413/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

r o z h o d u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písmena c) 

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

predpisov, že prenájom častí pozemkov parc. CKN č. 1663/2, o výmere 200 m2, druh pozemku 

ostatná plocha, parc. CKN č. 1782 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN 

č. 3174 o výmere 697 m2, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Kežmarok, 

zapísaných na LV č. 1, vo vlastníctve mesta Kežmarok pre spoločnosť Slovenská správa ciest, 

Miletičova 19, Bratislava, IČO: 003328, Investičná výstavba a správa ciest Košice, 

Kasárenské námestie 4, Košice je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

 

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

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

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

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

v súčasnosti výber dodávateľa stavby verejným obstarávaním, potrebuje Slovenská správa 

ciest IVSC Košice  využívať predmetné pozemky k plánovanému ukončeniu realizácie stavby 

„I/66 – 064 Kežmarok most“ do 31.12.2023. 

 

s c h v a ľ u j e 

 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle ustanovenia § 9a odst.9 písmena c) 

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

predpisov prenájom častí pozemkov parc. CKN č. 1663/2, o výmere 200 m2, druh pozemku 

ostatná plocha, parc. CKN č. 1782 o výmere 20 m2, druh pozemku ostatná plocha, parc. CKN   

č. 3174 o výmere 697 m2, druh pozemku ostatná plocha v katastrálnom území Kežmarok, 

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

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

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

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

064 Most Kežmarok, ktorú vyhotovil DOPRAVOPROJEKT, a.s., divízia Prešov, Ing. Ján 

Pariľak, Jarková 28,  080 01 Prešov,  pre Slovenskú správu ciest, Miletičova 19, Bratislava, 

IČO: 003328, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie 4, Košice  na 

dobu určitú, do 31.12.2023, za nájomné stanovené Znaleckým posudkom č. 8/2021, 

vyhotoveným Ing. Beátou Serbinovou. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 414/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

2178, vo vlastníctve Mesta Kežmarok v podiele 1/1, a to: 

- parc. KN-E č. 2421/2, trvalý trávny porast o výmere 2155 m2, 

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

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

elektrické zariadenie Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica, parc. 

KN-C č. 2624/26“, 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.  

 

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

parc. KN-C č. 2624/26, trvalý trávny porast o výmere 237 m2, v katastrálnom území Ľubica, 

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

4745, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Radoslava Nováka, rod. Nováka, nar. 

................. a manželky Evy Novákovej, rod. ....................., nar. ...................., obaja bytom 

Nižná brána  1464/1, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1, v rozsahu geometrického plánu na 

porealizačné zameranie inžinierskej siete s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 415/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

zapísanom na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,          

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

- parc. KN-C č. 3223, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2052 m2, 

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

- strpieť umiestnenie a uloženie SO 02 – Odberné elektrické zariadenie a STL 

pripojovacieho plynovodu k stavbe „Polyfunkčný objekt, zmena dokončenej stavby, 

Kežmarok, Kostolné námestie 449/41, parc. KN-C č. 253“, 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 STL pripojovacieho plynovodu a ich príslušenstva.  

 

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

parc. KN-C č. 253, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 332 m2, v katastrálnom území 

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

vlastníctva č. 1584, vo vlastníctve Mareka Skokana, rod. ................, nar. .................., bytom 

Jarná 1448/45, 059 71 Ľubica, v podiele 1/1, v rozsahu geometrického plánu na porealizačné 

zameranie inžinierskych sietí s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Jednorazová 

odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 



 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 416/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na 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. 3176, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 865 m2, 

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

- strpieť umiestnenie a uloženie STL pripojovacieho plynovodu, k stavbe 

„Administratívna budova Kežmarok, Slavkovská 2270/19J, parc. č. 1693/3“, na 

slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, 

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

umiestnení,  prevádzke, údržbe a opravách STL pripojovacieho plynovodu a jeho 

príslušenstva.  

 

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

parc. KN-C č. 1693/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, v katastrálnom území 

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

vlastníctva č. 4189, vo vlastníctve Jána Kellnera súkromná firma KELLNER, IČO: 14 345 

102, Slavkovská 2270, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1, v rozsahu geometrického plánu                        

na porealizačné zameranie inžinierskej siete s ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 417/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Kežmarok, obec 

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

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

- parc. KN-E č. 1467, orná pôda o výmere 9 m2, 

- parc. KN-E č. 1468, ostatná plocha o výmere 317 m2, 

- parc. KN-E č. 1469/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m2, 

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

- strpieť umiestnenie a uloženie vodovodnej prípojky a elektrickej prípojky k stavbe 

„Samostatne stojací rodinný dom, Kežmarok, parc. č. 3368/1“, 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 vodovodnej prípojky, elektrickej prípojky 

a ich príslušenstva.  

 

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

parc. KN-C č. 3368/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 108 m2 a parc. KN-C č. 3368/1, 

ostatná plocha o výmere 917 m2, v katastrálnom území Kežmarok, zapísaných na Okresnom 

úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2459, v podielovom 

spoluvlastníctve Jozefa Tomaška, rod. ..................., nar. ......................, bytom Južná 1506/3, 

060 01 Kežmarok, v podiele 1/2 a Veroniky Tomaškovej, rod. ....................., nar. ................., 

bytom Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/2, v rozsahu geometrického plánu na 

porealizačné zameranie inžinierskych sietí s ochranným pásmom na slúžiacich pozemkoch. 

Jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 418/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

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

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

- parc. KN-E č. 771/3, ostatná plocha o výmere 150 m2, 

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

- strpieť právo vstupu, prechodu pešo, vjazdu a prejazdu motorovým vozidlom                 

cez slúžiaci pozemok, v rozsahu dielu č. 1 o výmere 16 m2,  podľa geometrického 

plánu    č. 185/2022 na vyznačenie práva prechodu na p.č. 771/3 v prospech p.č. 2162, 

úradne overenom dňa 01.12.2022, pod číslom G1- 913/2022, vyhotovenom Ing. 

Andreou Šterbákovou, Železničná 137/52, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 46 445 111. 

 

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

nehnuteľností   v katastrálnom území Kežmarok, pozemkov parc. KN-C č. 2162, zastavaná 

plocha a nádvorie   o výmere 277 m2, parc. KN-C č. 2163, záhrada o výmere 1538 m2 a parc. 

KN-E č. 4213/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2, zapísaných na Okresnom úrade 

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 477, v podielovom spoluvlastníctve 

Lídie Bobíkovej, rod. ................., nar. ..............., bytom Michalská 923/81, 060 01 Kežmarok,                

v podiele 3/4 a Andrei Bobíkovej, rod. ...................., nar. ................., bytom Michalská 923/81, 

060 01 Kežmarok, v podiele 1/4, za jednorazovú odplatu vo výške 149,41 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 419/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na novovytvorenom pozemku parc. KN-C č. 6836/48, zastavaná 

plocha a nádvoria o výmere 99 m2, katastrálne územie Kežmarok, odčlenenom z pôvodného 

pozemku parc. KN-C č. 6836/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8750 m2, 

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

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve Mesta Kežmarok 

v podiele 1/1, podľa geometrického plánu č. 48/2022 na oddelenie pozemkov parc. číslo 

6887/12 a 6836/48, úradne overenom dňa  24.05.2022, pod číslom G1-377/2022, vyhotovenom 

Ing. Pavlom Brutovským, Geodetické práce, Gaštanová 1016/11, Kežmarok,                                    

IČO: 35 631 763, 

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

- strpieť umiestnenie a vybudovanie obslužnej komunikácie k stavbe „AREÁL 

HENGSTLER KEŽMAROK – 2. etapa“,  

- strpieť právo vstupu, prechodu pešo, vjazdu a prejazdu motorovým vozidlom cez 

slúžiaci pozemok.   

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

parc. KN-C č. 6836/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4882 m2,  zapísanom na 

Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 5708, vo 

vlastníctve spoločnosti ARETE Kežmarok s.r.o., IČO: 51 968 029, SKY PARK OFFICES 1, 

Bottova 2A, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, v podiele 1/1. Jednorazová odplata 

za zriadenie vecného bremena bude určená znaleckým posudkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 420/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 142/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 

k uvedeným pozemkom sa za čiarku dopĺňajú do uznesenia pozemky  

  - parc. KN-C č. 2479/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 535 m2, 

- parc. KN-E č. 6634/1, ostatná plocha o výmere 2314 m2,“ 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 421/2022 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

zverenie nehnuteľného majetku a to :  

 

stavbu „Rekonštrukcia zimného štadióna, Dostavba a prestavba pre účely viacúčelovej haly 

I. a II.etapa “ spolu v obstarávacej cene 7 205 645,13 eur, do správy príspevkovej organizácie 

mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, 

IČO :  42234891  za účelom jeho užívania na plnenie úloh v rozsahu činností uvedených 

v zriaďovacej listine a to bezodplatne na dobu neurčitú. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 422/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 142/2021 zo dňa 28.10.2021 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„v prospech oprávnených z vecného bremena Jozefa Rejdu, Bardejovská 1720/3, 060 01 

Kežmarok a Janu Rejdovú, Postupimská 2, 040 22 Košice,“ 

 

sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Rejdu sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia .....................,“   

 

a za čiarku za slovom Rejdovú sa dopĺňa text 

„dátum narodenia .....................,“   

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 423/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 14/2022 zo dňa 24.02.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„v prospech oprávnených z vecného bremena Pavla Džadoňa a manželky Dariny 

Džadoňovej, obaja bytom Kostolné námestie 2571/10B, 060 01 Kežmarok,“ 



 

 

sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Džadoňa sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ....................,“   

 

a za čiarku za slovom Džadoňovej sa dopĺňa text 

„dátum narodenia ...................., “  

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 424/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu uznesenia č. 15/2022 zo dňa 24.02.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„v prospech oprávneného z vecného bremena MVDr. Brodanskej Evy, bytom Nábrežná 2,       

060 01 Kežmarok, ako vlastníčky pozemku parc. KN-C č. 1378, záhrady o výmere 866 m2, 

v katastrálnom území Kežmarok,“  

 

 sa nahrádza opraveným textom 

 „v prospech oprávneného z vecného bremena MVDr. Brodanskej Evy, dátum narodenia 

..................., bytom Nábrežná 1469/2, 060 01 Kežmarok, ako vlastníčky pozemku parc. KN-

C č. 1378/1, záhrada o výmere 794 m2, v katastrálnom území Kežmarok,“  

   

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

 Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 425/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu a doplnenie uznesenia č. 17/2022 zo dňa 24.02.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v častiach 

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

stanovenú znaleckým posudkom“  

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

s povinnosťou povinného“ 

 

 sa nahrádza opraveným textom  

„v prospech Ing. Rastislava Krišandu, dátum narodenia ..................., Nad traťou 1492/24,        

060 01 Kežmarok, ako vlastníka pozemku parc. KN-C č. 2336/37, zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 1921 m2, k. ú. Kežmarok, zapísanom na liste vlastníctva č. 3272  za cenu 

stanovenú znaleckým posudkom“ 

 

a dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Krišandu sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ..........................,“   

       

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 426/2022 

 

 5. Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 18/2022 zo dňa 24.02.2022 tak, že: 



 

 

pôvodný text v časti 

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

 

 sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Rybovič sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia .........................,“   

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 427/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 21/2022 zo dňa 24.02.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„v prospech Viktora Jefanova a manželky Slávky Jefanovovej, obaja bytom Kukučínova 

2447/34, 060 01 Kežmarok,“  

 

 sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Jefanova sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ...................,“   

       

a za čiarku za slovom Jefanovovej sa dopĺňa text 

„dátum narodenia ....................., “  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 428/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu uznesenia č. 136/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v častiach 

„v prospech Ing. Stanislava Šoltésa s manželkou Ľubomírou Šoltésovou, bytom S. Tomášika 

2419/23, 060 01 Kežmarok“  

 

 sa nahrádza opraveným textom  

 „v prospech Ing. Stanislava Šoltésa, dátum narodenia .................. s manželkou Ľubomírou 

Šoltésovou, dátum narodenia ..................., obaja bytom S. Tomášika 2419/23, 060 01 

Kežmarok, ako bezpodielových spoluvlastníkov pozemkov v katastrálnom území Kežmarok 

parc. KN-C č. 3296/168, ostatná plocha o výmere 324 m2, parc. KN-C č. 3296/169, ostatná 

plocha o výmere 549 m2, parc. KN-C č. 3329/11, ostatná plocha o výmere 278 m2 a parc.         

KN-C č. 3329/15, ostatná plocha o výmere 545 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 4290,“  

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

  Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 429/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu uznesenia č. 140/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 

 

 



 

 

pôvodný text v časti 

„v prospech spoločnosti , Luxury development, s. r. o., Suchá hora 1759/42, 060 01 

Kežmarok,“  

 

 sa nahrádza opraveným textom  

 „v prospech spoločnosti , Luxury development, s. r. o., Suchá hora 1759/42, 060 01 

Kežmarok, IČO: 54 541 808, ako vlastníka inžinierskych stavieb splaškovej kanalizácie 

a verejného vodovodu,“   

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

 Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 430/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 144/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„v prospech oprávneného z vecného bremena Mateja Mačugu, bytom Tvarožnianska 

2620/13, 060 01 Kežmarok,“ 

 

sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Mačugu sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ..........................,“   

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 431/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu uznesenia č. 146/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„v prospech oprávnených z vecného bremena Jozefa Miškoviča, bytom Lanškrounská 

1608/18, 060 01 Kežmarok a Ing. Moniky Britaňákovej, bytom Kúpeľná 557/23, 059 01 

Spišská Belá,“ 

 

sa nahrádza opraveným textom 

„v prospech oprávnených z vecného bremena Jozefa Miškoviča, dátum narodenia 

...................., a Ing. Moniky Miškovičovej, dátum narodenia ......................., obaja bytom 

Lanškrounská 1608/18, 060 01 Kežmarok,“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       
                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 432/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 154/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 



 

 

pôvodný text v častiach 

„do výlučného vlastníctva Anny Madejovej, Komenského 1130/23, 060 01 Kežmarok“  

 

 sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Madejovej sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ........................,“   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 433/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 158/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v častiach 

„do vlastníctva Jána Legutkého, Družstevná 48, 060 01 Malý Slavkov“  

 

 sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Leutkého sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ........................,“   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 434/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 159/2022 zo dňa 23.06.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„do vlastníctva Ing. Rastislava Gaľu, Suchá hora 1799/40, 060 01 Kežmarok“  

 

 sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Gaľu sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia .............................,“   

       

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 435/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu a doplnenie uznesenia č. 176/2022 zo dňa 18.08.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v častiach 

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

„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“ 

„ na vlastníka Ing. Jozefa Debreho, Suchá hora 1800/38, Kežmarok“ 



 

 

 sa nahrádza opraveným textom  

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

 

a sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Debreho sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ....................,“   

       

a za čiarku za slovom Bilinu sa dopĺňa text 

„dátum narodenia .....................,“   

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

      Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 436/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

doplnenie uznesenia č. 179/2022 zo dňa 18.08.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„v podielovom spoluvlastníctve Rozálie Kromkovej, Radoľa 330, 023 36 Radoľa,“  

 

 sa dopĺňa tak, že za čiarku za slovom Kromkovej sa dopĺňa text 

 „dátum narodenia ............................,“     

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 



 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 437/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku   

 

s c h v a ľ u j e    

 

kalendárny plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na rok 2023: 

 

- 30.01.2023   ( pondelok) 

- 27.03.2023   ( pondelok) 

- 19.06.2023   ( pondelok ) 

- 18.09.2023   ( pondelok ) 

- 12.12.2023   ( utorok ) 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 

 

 

Uznesenie  

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 14. 12. 2022 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 438/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

poveruje 

 

primátora mesta vykonávať zmeny v rozpočte, rozpočtové opatrenia: 

a) príjmov z položky na položku v celom rozsahu 

b) výdavkov v rámci programu v hlavnej ekonomickej kategórii mesačne jednotlivo do výšky 

30 000,- € 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA       

                                                                                                  primátor mesta 


