
  

 

 Mesto Kežmarok 

Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      V Kežmarku 30.01.2023

                                             

                                

               P o z v á n k a 
 

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

neskorších predpisov 

 

 

       z v o l á v a m 
 

         zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 06. februára 2023 

( pondelok)  o 9,30 hod. 

v zasadacej miestnosti v Strednej odbornej škole, Garbiarska 1,  060 01 

Kežmarok 
 

 

Program: 

1. Otvorenie 

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

komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa o činnosti Mestskej polície v Kežmarku za rok 2022 

4. Organizačný poriadok Mestskej polície v Kežmarku 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č. ... /2023 o finančných príspevkoch 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ... /2023 o poskytovaní jednorazovej 

a mimoriadnej dávky 

7. Správa o plnení KPSS mesta Kežmarok na roky 2014 – 2022 za obdobie roka 2022 

8. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia  žiadosti o poskytnutie príspevku. 

 Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky v priestoroch kuchyne ZPS a ZOS 

Kežmarok 

9. Správa o plnení uznesení prijatých MsZ 

10. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2022 

11. Zásady hospodárenia s majetkom mesta Kežmarok 

12. 1. Návrh na nájom mestských bytov pre Ladislava Knapeka, Jaroslavu Šimšajovú   manželom, Bc. 

Zuzanu Chmelárovú, Libušu Rennerovú 

12.2. Návrh na opakovaný nájom bytu č. 15 v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok 

12.3. Návrh na prenájom časti stĺpu na pozemku v k. ú. Kežmarok pre DIMENZIA    spol. s r.o., Štúrova 

33, Kežmarok 

12.4. Návrh na prenájom časti pozemku v k. ú. Kežmarok pre ZOSTAV s. r. o., Mlynčeky 116, 

Mlynčeky 

12.5. Návrh na prenájom častí pozemkov v k. ú. Kežmarok pre Automaty & Inovácie s.r.o., Malý Lipník 

96, Malý Lipník 

12.6. Návrh na prenájom nebytových priestorov – malá telocvična v ZŠ Grundschule pre Mgr. Katarínu 

Cintulovú, Kračúnovce 306, Kračúnovce 
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12.7. Návrh na prenájom nebytových priestorov – malá telocvična a trieda HUV v ZŠ Grundschule pre 

Základnú umeleckú školu Antona Cígera, Hviezdoslavova 198/12, Kežmarok 

12.8. Návrh na prenájom nebytového priestoru Hlavné námestie 23/58, Kežmarok pre ADRA – 

Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie, Cablkova 3305/3, Bratislava 

12.9. Návrh na prenájom mantinelov na umiestnenie reklamy na Zimnom štadióne, Trhovište 748/2, 

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

12.10. Návrh na výpožičku pozemku v k. ú. Kežmarok a návrh na prenájom časti plochy cvičiacich 

prvkov pre Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava  

12.11.  Návrh na zrušenie uznesenia č. 366/2022 zo dňa 14.12.2022 na prenájom mestského bytu č. 18 

v bytovom dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok   

12.12. Návrh na zrušenie uznesenia č. 71/2022 zo dňa 23. 06. 2022 o prenájme nebytových priestorov v 

objekte “Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok” pre PROMEDA s.r.o., Tatranská 

552/44, Huncovce      

12.13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 172/2020 zo dňa 15. 10. 2020 o prenájme nebytových priestorov 

Petržalská 1642/20-22 pre ERATEAM s.r.o., Štúrova 1541/4, Kežmarok 

12.14. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. 

Kežmarok v rámci stavby „Dva polyfunkčné objekty – nadstavba a stavebná úprava“ v prospech 

Františka Fudalyho, Nová 1979/10A, Kežmarok 

12.15. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na častiach pozemkov v k. ú. 

Kežmarok v rámci stavby „Kežmarok – Strážky, zokruhovanie vodovodu“ v prospech spoločnosti 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad 

12.16.Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na časti pozemku v k. ú. 

Kežmarok v rámci stavby „Rodinný dom Kežmarok“ v prospech Mária Hozzu, Huncovská 1389/11, 

Kežmarok 

12.17.Návrh na zrušenie uznesenia č. 178/2022 zo dňa 18. 08. 2022 o zriadení vecného bremena v 

prospech spoločnosti TRIOLIFT, s.r.o., Hradné námestie 29, Kežmarok 

12.18. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových 

priestorov za účelom umiestnenia samoobslužného predajného automatu na občerstvenie v objekte 

Základnej školy s materskou školou sv. Kríža, Petržalská 1313/21, Kežmarok  

12.19.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových 

priestorov za účelom umiestnenia samoobslužného predajného automatu na občerstvenie v objekte 

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

12.20.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom časti nebytových 

priestorov za účelom umiestnenia predajného miesta s občerstvením  v objekte “Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Kežmarok”, Huncovská 2636/40, Kežmarok  

12.21.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

za účelom zriadenia prevádzky na poskytovanie stravovacích služieb  v objekte “Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti Kežmarok”, Huncovská 2636/40, Kežmarok   

12.22.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom  nebytových priestorov 

v objekte Zimného štadióna, Trhovište 748/4, Kežmarok 

12.23.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom  nebytových priestorov 

– bufetu a skladu v objekte Letného kúpaliska, Biela voda 2573/2A, Kežmarok  

12.24.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom  nebytového priestoru - 

bufetu v objekte Futbalového štadióna F1, Trhovište, Kežmarok   

12.25.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru 

v objekte na Hlavnom námestí 118/3, Kežmarok  

12.26.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

v objekte „Regionálna tržnica“, Baštová 2640/3, Kežmarok 

12.27.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru č. 1 

– bytový dom Generála Štefánika 930/27, Kežmarok  

12.28.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru č. 2 - 

bytový dom Generála Štefánika 930/29, Kežmarok 

12.29.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru č. 3 - 

bytový dom Generála Štefánika 930/29, Kežmarok  

12.30.Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nebytového priestoru - 

Petržalská 1642/20-22, Kežmarok 
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12.31. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností, stavieb 

a pozemkov v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Malom Slavkove 

12.32.Návrh na odňatie nehnuteľného majetku mesta - Sklad pri športovej hale (kasárne), súpisné 

číslo 2253 zo správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta 

Kežmarok  

12.33.Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – „Centrum zhodnocovania biologicky 

rozložiteľných odpadov v Kežmarku” do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok 

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok  

12.34. Návrh na budúce odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti B. Braun Avitum s.r.o., 

Hlučínska 3, Bratislava do majetku Mesta Kežmarok 

13.    Návrh na schválenie zástupcov v dozornej rade obchodnej spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o. 

14.   Návrh na schválenie nominanta mesta Kežmarok na člena správnej rady Nemocnice Dr. Vojtecha    

        Alexandra v Kežmarku, n.o. 

15.   Rôzne 

16.   Interpelácie 

17.   Záver 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

                             primátor mesta 

           


