
 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 53/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

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

vzdanie sa mandátu poslanca Milana Glevaňáka, 

 

b) k o n š t a t u j e, že 

poslanec PhDr. Igor Kredátus zložil zákonom stanovený sľub poslanca mestského 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 54/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

program rokovania Mestského zastupiteľstva v Kežmarku takto: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Zloženie sľubu poslanca 

3. Schválenie programu Mestského zastupiteľstva v Kežmarku, voľba návrhovej 

komisie, volebnej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

4. Správa hlavného kontrolóra o plnení uznesení 



 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023, 

s výhľadom na roky 2024-2025 

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

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. ...../2023 o prenájme 

nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. .../2023, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok-príležitostné 

trhy festival Európske ľudové remeslo 

9. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rád škôl 

10. Návrh na schválenie člena komisií zriadených pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku 

11. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok : 

11.1. Názov projektu: vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc 

Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku 

11.2. Názov projektu: vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné 

námestie a Novú ulicu v Kežmarku 

11.3. Názov projektu: vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta 

Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky 

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

z Fondu na podporu športu. Názov projektu: Rekonštrukcia Spoločensko-športového 

centra II. etapa, Kežmarok 

12. Usporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam: 

12.1. Návrh na opakovaný nájom mestských  bytov v bytových domoch Košická 2466/5, 

Košická 2224/12, Lanškrounská 2527/1B, 1C, Weilburská 2442/5,7, Weilburská 

2550/13, Kežmarok 

12.2. Návrh na nájom mestských bytov pre Radovana Dejneku s manželkou Timeou 

Dejnekovou, Janu Šidlovskú, Melániu Czyrnekovú 

12.3. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku, n.o., Huncovská 1788/42, Kežmarok pre B. Braun Avitum 

s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava 

12.4. Návrh na prenájom časti nebytových priestorov, garážových miest v objekte 

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

Kežmarok pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti 

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

v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Kežmarok, ul. Michalská Biela voda, Nižná brána,                              

k. ú. Kežmarok“ časť Kežmarok, Biela voda – Úprava NN siete v prospech spoločnosti 

Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice 

12.6. Návrh na zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierskej siete na častiach 

pozemkov v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ, 16ZCH 

– NN“ v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, Košice 

 

 

 



 

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

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

Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech Jána Imriša a Boženy Imrišovej, Obrancov 

mieru 1513/9, Kežmarok 

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

v k. ú. Ľubica v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie – 8 ks Záhradkárska 

osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad 

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

v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „Odberné elektrické zariadenie – 6 ks Záhradkárska 

osada Kamenná baňa Kežmarok“ v prospech vlastníkov záhrad 

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

v k. ú. Kežmarok v rámci stavby „STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného 

plynu“ v prospech spoločnosti Tatranská Mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok 

12.11. Návrh na zriadenie vecného bremena užívania nebytových priestorov Mestskej 

športovej haly V. Jančeka, Nižná brána 2250, Kežmarok pre športové kluby, MŠ, ZŠ, 

SŠ a VŠ 

12.12. Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta – “Revitalizácia vnútrobloku Sever 

Kežmarok“ do správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné 

služby Mesta Kežmarok.  

12.13. Návrh na opravu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kežmarku č. 418/2022                  

zo dňa 14.12.2022 – zriadenie vecného bremena na právo prechodu a prejazdu na časti 

pozemku  v k. ú. Kežmarok v prospech Lídie Bobíkovej, Michalská 923/81, Kežmarok 

a MUDr.  Andrei Kopečkovej, Odboje 1063/34, Vratimov, Česká republika.    

13. Rôzne 

14. Interpelácie 

15. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 55/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

v o l í  do návrhovej komisie: 

 

p. poslankyňu :  Eleonóru Levickú 

p. poslanca  :      Pavla Fejerčáka 

    

v o l í  do  volebnej komisie: 

 

p. poslankyňu:  Martu Sabolovú -  za predsedkyňu komisie   

p. poslanca:    Michala Gáborčíka -      za člena komisie  

p. poslanca:   Miroslava Perignátha-   za člena komisie  

 

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

 

-  primátorom určených overovateľov zápisnice: 

 

p. poslanca : Karola Baráneka 

p. poslanca : Tomáša Šimoňáka 

  

  -  primátorom určenú zapisovateľku 

 

 p. Veroniku Klukošovskú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 56/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

navrhuje a schvaľuje mandátovú komisiu v zložení: 

 

predseda komisie – p. poslanec Mgr. Bc. Jozef Matia 

člen komisie – p. poslanec Martin Griglák 

člen komisie – p. poslanec Ing. Miroslav Perignáth 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 57/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

berie na vedomie správu mandátovej komisie o vzdaní sa mandátu poslanca Milana 

Glevaňáka a o zložení zákonom stanoveného sľubu poslanca PhDr. Igora Kredátusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 58/2023 

 

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

Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku ku dňu  6.3.2023,  za kontrolované obdobie  

roka 2023 a predchádzajúce obdobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 59/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  b e r i e   n a   v e d o m i e  Stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky                      

2024 – 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 60/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e   

 

a) rozpočet Mesta Kežmarok na rok 2023 podľa predloženého návrhu ako vyrovnaný vo 

výške 27 062 516 €; rozpočet príjmov do úrovne hlavnej kategórie ekonomickej 

klasifikácie a rozpočet výdavkov do úrovne programov programového rozpočtu  

a podľa cieľov a merateľných ukazovateľov uvedených v návrhu rozpočtu Mesta 

Kežmarok na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, 

b) príspevok pre Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok      vo výške  1 815 300 € 

c) príspevok pre Mestské kultúrne stedisko        vo výške            25 000 € 

d) dotácie na podporu telovýchovy a športu na území mesta Kežmarok 

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových 

nákladov 

          pre Mestský športový klub        vo výške          1 900 €,   

     pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok             vo výške               100 €, 

     pre Mestský hokejový klub Kežmarok       vo výške        13 110 €,        

- na úhradu za športovú činnosť 

    pre 1. Mestský futbalový klub Kežmarok             vo výške           20 000 €, 

               pre Mestský hokejový klub Kežmarok       vo výške           35 000 €, 

e) dotáciu na podporu starostlivosti o zvieratá verejnoprospešného účelu na území mesta 

Kežmarok 

- na úhradu časti veterinárnych úkonov a potravy pre zvieratá v útulku pre Útulok 

(Združenie pre pomoc túlavým, týraným zvieratám v meste Kežmarok)  

 vo výške   3 700 €, 

f) dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej spoločenskej činnosti a udržiavanie 

tradícií, kultúrneho a historického dedičstva 

- na úhradu za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových 

kllknákladov 

pre Klub priateľov Magury   vo výške         3 000 €, 

- na úhradu za kultúrnu činnosť 

pre Klub priateľov Magury   vo výške          9 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 61/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie návrh rozpočtu príjmov a výdavkov 

na roky 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 62/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje použitie rezervného fondu mesta v roku 2023 

celkom vo výške 868 840 € na financovanie nasledujúcich kapitálových výdavkov: 

 

Prvok 2.1.5 Cyklochodník Kežmarok - Stráne - Mlynčeky 

Prvok 3.4.2 
Oprava a údržba budov - havarijný stav ZŠ Sv. Kríža a Hlavné 

námestie 58, KK "Lekáreň" 

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 „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry 

v Kežmarku“ 

Prvok 7.1.3 Projekt „Vodozádržné 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 „Komunitné sociálne zariadenia“ 

Prvok 15.1 Rekonštrukcia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n.o. 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 63/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s a   u z n á š a 

 

na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Kežmarok č. 3/2023 o prenájme nájomných bytov 

vo vlastníctve Mesta Kežmarok z dôvodov hodných osobitného zreteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 64/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s a   u z n á š a  

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 4/2023 ktorým sa mení Všeobecne 

záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 17/2015 Trhový poriadok – príležitostné trhy festival 

Európske ľudové remeslo v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok  č. 

21/2015, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 1/2016, Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Kežmarok č. 4/2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Kežmarok 

č. 5/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 65/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

a) o d v o l á v a     

 

Milana Glevaňáka z  

 

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a  

 

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok,   

 

 

b) d e l e g u j e 

 

PhDr. Igora Kredátusa do 

 

Rady školy pri Základnej škole, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok a 

 

Rady školy pri Centre voľného času Kežmarok, Gen. Štefánika 47, Kežmarok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 66/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku 

 

a) o d v o l á v a    

 

Milana Glevaňáka z funkcie člena  

Komisie školstva, mládeže a športu a  

Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta, 

 

b) s c h v a ľ u j e  

 

PhDr. Igora Kredátusa za člena  

Komisie školstva, mládeže a športu a  

Komisie kultúry, regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a propagácie mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 67/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Vypracovanie štúdie                              

a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána 

v Kežmarku“ realizovaného v rámci Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok /ďalej len „ŽoNFP“/ na prípravu regionálnych projektov - kód 

výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom mesta 

 

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške 10 740,19 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu  

 

d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 68/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Vypracovanie štúdie                             a 

projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku“ 

realizovaného v rámci Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

/ďalej len „ŽoNFP“/ na prípravu regionálnych projektov - kód výzvy: IROP-PO7-SC76-

2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom mesta 

 

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške 1 026,00 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu  

 

d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 69/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami 

a Mlynčeky“ realizovaného v rámci Výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok /ďalej len „ŽoNFP“/ na prípravu regionálnych projektov - kód 

výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom 

mesta a platným programom mesta 

 

b/ zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

c/ zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  

vo výške 312,00 € t.j. 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu  

 

d/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 70/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

schvaľuje 

 

a/ zapojenie sa do projektu pod názvom: „Rekonštrukcia Spoločensko-športového 

centra II.etapa, Kežmarok“ číslo Výzvy 2022/002  

 

 b/ zabezpečenie spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov a to 

min. vo výške 60 000,00 € - 30 % z celkových oprávnených výdavkov projektu  

 

 c/ zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov 

    

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 71/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 2 v bytovom dome Košická 2466/5 v Kežmarku nájomcovi Lenke 

Stančekovej, trvale bytom  Košická 2466/5, Kežmarok  na dobu určitú, do 30. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 72/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 11 v bytovom dome Košická 2224/12 v Kežmarku nájomcovi                   

Bc. Bianke Kováčovej, trvale bytom  Košická 2224/12, Kežmarok na dobu určitú,                               

do 30. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 73/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 8 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1B v Kežmarku nájomcovi 

Michalovi Melicherovi s manželkou Lenkou Melicherovou, trvale bytom                     

Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok na dobu určitú, do 30. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 74/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 19 v bytovom dome Lanškrounská 2527/1C v Kežmarku nájomcovi 

Marcelovi Neupauerovi s manželkou Janou Neupauerovou, trvale bytom Lanškrounská 

2527/1C, Kežmarok na dobu určitú, do 30. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 75/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 9 v bytovom dome Weilburská 2442/5 v Kežmarku nájomcovi Anne 

Janošovej, trvale bytom  Weilburská 2442/5, Kežmarok na dobu určitú,                                                    

do 30. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 76/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 14 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Petrovi Semanovi, trvale bytom  Weilburská 2442/7, Kežmarok na dobu určitú,                                    

do 30. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 77/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opakovaný nájom bytu č. 18 v bytovom dome Weilburská 2442/7 v Kežmarku nájomcovi 

Monike Kmečovej, trvale bytom Weilburská 2442/7, Kežmarok na dobu určitú,                                     

do 30. 04. 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 78/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

nájom bezbariérového bytu č. 24 v bytovom dome Weilburská 2550/13 v Kežmarku 

nájomcovi Jaroslavovi Bonkovi, trvale bytom  Weilburská 2550/13, Kežmarok na dobu 

určitú,  do 30. 04. 2028. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 79/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 17 na ulici 

Košická 2224/12, Kežmarok pre Radovana Dejneku, trvale bytom Sv. Michala 216/9, Malý 

Slavkov s manželkou Timeou Dejnekovou, trvale bytom Pod lesom 869/11, Ľubica, je 

prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o rodinu s nezaopatreným dieťaťom. Pre nedostatok finančných 

prostriedkov nie je v ich možnostiach zabezpečiť si vlastné bývanie. Žiadateľom bude 

pridelený nájomný byt v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v platnom znení.  

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom bytu č. 17 na ulici Košická 



 

2224/12, Kežmarok, Radovanovi Dejnekovi, trvale bytom Sv. Michala 216/9, Malý Slavkov 

s manželkou Timeou Dejnekovou, trvale bytom Pod lesom 869/11, Ľubica, na dobu určitú, 

do 30. 04. 2024. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 80/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 18 v bytovom 

dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, pre Janu Šidlovskú, Mesto Poprad, Nábrežie Jána 

Pavla II 2802/3, Poprad, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o žiadateľku s dvomi nezaopatrenými deťmi, 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. 18 v bytovom 

dome Lanškrounská 2501/1A, Kežmarok, Jane Šidlovskej, Mesto Poprad, Nábrežie Jána 

Pavla II 2802/3, Poprad,  na dobu určitú, do 30. 04. 2024. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 81/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku 

 

r o z h o d u j e 

 

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

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že nájom bytu č. 2 v bytovom 

dome Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok pre Melániu Czyrnekovú, trvale bytom Petržalská 

1635/17, Kežmarok, je prípadom hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Ide o žiadateľku s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá žije s dcérou. 

Nedostatok finančných prostriedkov im 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. 2 v bytovom dome 

Lanškrounská 2527/1B, Kežmarok, Melánii Czyrnekovej, trvale bytom Petržalská 1635/17, 

Kežmarok, na dobu určitú, do 30. 04. 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 82/2023 

 

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 predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, miestností č. od 102 do 133 spolu 

o výmere 347,65 m2, užívaných na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov                               

č. 44/2006/OM v znení dodatkov, v objekte súpisné číslo 1788 Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť B. Braun Avitum 

s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava 831 03, Slovenská republika, IČO 31 383 963, je prípadom 

hodným osobitného zreteľa. 

Odôvodnenie: Spoločnosť B. Braun Avitum s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava prevádzkuje 

v predmetných nebytových priestoroch zdravotnícku činnosť - dialyzačné pracovisko pre 

pacientov okresu Kežmarok na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov                                              

č. 44/2006/OM v znení dodatkov, ktorej platnosť končí dňa 31.03.2023. Vzhľadom na to, že 

má záujem aj naďalej zabezpečiť bezproblémový priebeh a fungovanie poskytovania 

starostlivosti pre dialyzovaných pacientov, požiadala spoločnosť o predĺženie doby nájmu 

nebytových priestorov na dobu, ktorá končí 60.tym dňom po doručení právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia stavby dialyzačného strediska v objekte ,,Centrum integrovanej 

zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“, najneskôr však dňom 30.09.2023. 

 

s ch 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 predĺženie doby nájmu nebytových priestorov, miestností č. od 102 do 133 spolu 

o výmere 347,65 m2, užívaných na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov                               

č. 44/2006/OM v znení dodatkov, v objekte súpisné číslo 1788 Nemocnica Dr. Vojtecha 

Alexandra v Kežmarku n.o., Huncovská 42, Kežmarok pre spoločnosť B. Braun Avitum 

s.r.o., Hlučínska 3, Bratislava 831 03, Slovenská republika, IČO 31 383 963, za nezmenené 

dohodnuté nájomné, t.j. 30 000 eur/rok,  na dobu, ktorá končí 60.tym dňom po doručení 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby dialyzačného strediska v objekte 

,,Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kežmarku“, najneskôr však dňom 

30.09.2023. 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 



 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 83/2023 

 

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 časti nebytových priestorov,                    

a to garážových miest na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej 

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

s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre:   

 

ARCHIMEDICA, s.r.o., Ľubická cesta 1099/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 46180222, a to jedno 

garážové miesto.  

 

SONODENZ, s.r.o., Karola Kuzmányho 1577/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 47465484, a to dve 

garážové miesta.  

 

ORL ambulancia, s.r.o., Novomeského 3918/21, 058 01 Poprad, IČO: 44909551, a to jedno 

garážové miesto.  

 

ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok, IČO: 36480797, a to jedno garážové 

miesto.  

 

JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 47877553, a to jedno garážové 

miesto.   

 

Efetta, s.r.o., Zochova 1706/53, 060 01 Kežmarok, IČO: 36516350, a to jedno garážové miesto.  

 

LIGATUR, spol. s.r.o., Tatranská Polianka 24, 059 82 Vysoké Tatry, IČO: 36497452, a to 

jedno garážové miesto.  

 

INTEM, s.r.o., Na vŕšku 1777/28, 059 71 Ľubica, IČO: 45553688, a to jedno garážové miesto.  

 

PhDr. Gabriela Kernová – klinická psychológia, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok,   IČO: 

42038316, a to jedno garážové miesto.  

MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad, IČO: 36480291, a to jedno garážové 

miesto.  

MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 36481408, a to 

jedno garážové miesto. 

 



 

MUDr. Gabriela Hudzíková, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 37946404, a to 

dve garážové miesta, je prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

Odôvodnenie: Ide o prenájom časti nebytových priestorov, a to garážových miest                        

na 1. podzemnom podlaží v objekte „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti 

Kežmarok“, Huncovská 2636/40, Kežmarok za účelom parkovania motorových vozidiel 

poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí majú s Mestom Kežmarok 

uzatvorené nájomné zmluvy na užívanie ambulancií v predmetnom objekte. 

 

s ch v a ľ u j e  

 

prenájom časti nebytových priestorov, a to garážových miest na 1. podzemnom podlaží 

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

060 01 Kežmarok, pre: 

 

ARCHIMEDICA, s.r.o., Ľubická cesta 1099/52, 060 01 Kežmarok, IČO: 46180222, a to jedno 

garážové miesto.  

  

SONODENZ, s.r.o., Karola Kuzmányho 1577/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 47465484, a to dve 

garážové miesta.  

 

ORL ambulancia, s.r.o., Novomeského 3918/21, 058 01 Poprad, IČO: 44909551, a to jedno 

garážové miesto.  

 

ADOS NÁDEJ, s.r.o., Suchá hora 22, 060 01 Kežmarok, IČO: 36480797, a to jedno garážové 

miesto.  

 

JEDINMED, s.r.o., Rázusova 2677/8, 058 01 Poprad, IČO: 47877553, a to jedno garážové 

miesto.   

 

Efetta, s.r.o., Zochova 1706/53, 060 01 Kežmarok, IČO: 36516350, a to jedno garážové miesto.  

 

LIGATUR, spol. s.r.o., Tatranská Polianka 24, 059 82 Vysoké Tatry, IČO: 36497452, a to 

jedno garážové miesto.  

 

INTEM, s.r.o., Na vŕšku 1777/28, 059 71 Ľubica, IČO: 45553688, a to jedno garážové miesto.  

 

PhDr. Gabriela Kernová – klinická psychológia, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok,   IČO: 

42038316, a to jedno garážové miesto.  

 

MOBILA s.r.o., Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad, IČO: 36480291, a to jedno garážové 

miesto.  

 



 

MUDr. Eva Kurucová, s.r.o., Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 36481408, a to 

jedno garážové miesto. 

 

MUDr. Gabriela Hudzíková, Hviezdoslavova 253/27, 060 01 Kežmarok, IČO: 37946404, a to 

dve garážové miesta,   

 

na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou, za nájomné podľa Zásad 

hospodárenia s majetkom Mesta Kežmarok, a to vo výške 500,00 eur/rok za jedno garažové 

miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 84/2023 

 

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. 4241/1, trvalý trávny porast o výmere 635 m2,  

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

 

- strpieť umiestnenie a uloženie elektrickej prípojky NN, k stavbe Kežmarok,                             

ul. Michalská, Biela voda, Nižná brána, k.ú. Kežmarok“ časť Kežmarok, Biela voda – 

Úprava NN siete, na slúžiacom pozemku v rozsahu geometrického plánu na zriadenie 

vecného bremena, 

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

umiestnení,  prevádzke, údržbe a opravách elektrickej prípojky NN a jej príslušenstva. 

 



 

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného                 

z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31,         

042 91 Košice, ako vlastníka inžinierskej siete – elektrickej prípojky, v rozsahu 

geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky                

a jej ochranným pásmom na slúžiacom pozemku. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 85/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve Mesta Kežmarok, 

v katastrálnom území Kežmarok, a to: 

- parc. KN-C č. 1724/3, ostatná plocha o výmere 3947 m2,  

- parc. KN-C č. 1727, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m2,  

- parc. KN-C č. 1728/1, záhrada o výmere 310 m2,  

- parc. KN-E č. 5285/1, orná pôda o výmere 3832 m2, zapísaných na Okresnom úrade                      

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3981,   

- parc. KN-E č. 5282/2, trvalý trávny porast o výmere 480 m2,  

- parc. KN-C č. 5282/7, trvalý trávny porast o výmere 89 m2, zapísaných na Okresnom úrade  

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1,   

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

      -  strpieť umiestnenie a uloženie SO 01 Silnoprúdové elektromerové rozvody k stavbe 

„KEŽMAROK, SLAVKOVSKÁ, 16ZCH – NN“ na slúžiacich pozemkoch v rozsahu 

geometrického plánu na zriadenie vecného bremena, 

 



 

    - strpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, pri  

umiestnení,  prevádzke, údržbe a opravách SO 01 Silnoprúdové elektromerové rozvody 

a jeho príslušenstva. 

 

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“ na dobu neurčitú v prospech oprávneného                 

z vecného bremena Východoslovenskej distribučnej, a.s., IČO: 36 599 361, Mlynská 31,         

042 91 Košice, ako vlastníka SO 01 Silnoprúdové elektromerové rozvody, v rozsahu 

geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky               

a jej 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 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 86/2023 

 

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 elektrickej prípojky, k stavbe „Odberné elektrické 

zariadenie Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. Ľubica, parc. KN-C     

č. 2624/59“, 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 elektrickej prípojky a jej príslušenstva.  

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

parc. KN-C č. 2624/59, trvalý trávny porast o výmere 183 m2, v katastrálnom území Ľubica, 

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

č. 4748, vo vlastníctve Jána Imriša, rod. .............., nar. ..................., bytom Obrancov mieru 



 

1513/9, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1 a parc. KN-C č. 2624/13, trvalý trávny porast                    

o výmere 186 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísanom na Okresnom úrade                                      

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4735, v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Jána Imriša, rod. ...................,, nar. ...................,a manželky 

Boženy Imrišovej, rod. ...................,, nar. ...................,, obaja bytom Obrancov mieru 1513/9, 

060 01 Kežmarok, v podiele 1/1, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení 

stavby a to dĺžkou elektrickej prípojky a jej 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 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 87/2023 

 

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 – 8 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. 

Ľubica“, 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 vlastníkov pozemkov, 

a to: 

- parc. KN-C č. 1995/130, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a parc. KN-C                      

č. 1995/81, záhrada o výmere 443 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných                            



 

na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2925,                            

vo vlastníctve Jaroslava Hozzu, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Obrancov mieru 

1513/11, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/162, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2  a parc. KN-C                     

č. 1995/77, orná pôda o výmere 337 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných                       

na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2815,                       

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Jána Bizuba, rod. ...................,, nar. 

...................,a manželky Ing. Zuzany Bizubovej, rod. ...................,, nar. ...................,, obaja 

bytom Priekopa 1422/11, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/123, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 17 m2 a parc. KN-C                     

č. 1995/76, záhrada o výmere 344 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných                                   

na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 2922,                          

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Prof. Jozefa Vlčeka, rod. ...................,,                            

nar. ..................., a manželky PhDr. Ivety Vlčkovej, rod. ...................,, nar. ...................,, obaja 

bytom Nižná brána 982/10, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/122, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a parc. KN-C                     

č. 1995/75, orná pôda o výmere 345 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných                      

na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1869,                     

vo vlastníctve Daniela Ľacha, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Martina Lányiho 

1372/25, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1, 

 - parc. KN-C č. 1995/125, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 m2, v katastrálnom území 

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

vlastníctva č. 3128, vo vlastníctve Stanislavy Kovalčíkovej, rod. ...................,,                                    

nar. ...................,, bytom Nižná brána 1465/5, 060 01 Kežmarok v podiele 1/1, 

 - parc. KN-C č. 1995/182, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 a parc. KN-C                   

č. 1995/73, orná pôda o výmere 369 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných                       

na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1877, 

v podielovom spoluvlastníctve Eriky Valenčíkovej, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom 

Generála Štefánika 1237/48, 060 01 Kežmarok v podiele 5/8, Ing. Ľubomíra Valenčíka,     rod. 

...................,, nar. ...................,, bytom Generála Štefánika 1237/48, 060 01 Kežmarok, 

v podiele 1/8, Daniely Smiljkičovej, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Družstevná 

106/14, 060 01 Malý Slavkov, v podiele 1/8 a Vladimíra Valenčíka, rod. ...................,,  nar. 

...................,, bytom Generála Štefánika 1237/48, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/8, 

- parc. KN-C č. 1995/72, orná pôda o výmere 173 m2 a parc. KN-C č. 1995/226, orná pôda         

o výmere 157 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade                                 

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4796, vo vlastníctve Mgr. Gabriely 

Kantorkovej, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Záhradná 1313/5,                                           

060 01 Kežmarok v podiele 1/1, 

 - parc. KN-C č. 1995/124, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 a parc. KN-C                    

č. 1995/207, orná pôda o výmere 135 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných                       

na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4679,                         

vo vlastníctve Melánie Schmiedovej, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Generála 

Štefánika 1051/10, 060 01 Kežmarok, v podiel 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 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 88/2023 

 

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

- parc. KN-C č. 8324, ostatná plocha o výmere 1096 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 – 6 ks Záhradkárska osada Kamenná baňa Kežmarok, k. ú. 

Kežmarok“, 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 vlastníkov pozemkov, 

a to: 

- parc. KN-C č. 1995/59, orná pôda o výmere 184 m2, parc. KN-C č. 1995/113, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a parc. KN-C č. 1995/215, orná pôda o výmere 114 m2 ,         

v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 1809, v  bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Štefana 



 

Karaša, rod. ...................,, nar. ...................,a manželky Aleny Karašovej, rod. ...................,,                  

nar. ...................,, obaja bytom Južná 1531/1, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/60, orná pôda o výmere 165 m2 a parc. KN-C č. 1995/216, orná pôda         

o výmere 129 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade                                    

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4790, v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Kamila Pitoňáka, rod. ...................,, nar. ...................,a manželky    

Ing. Anny Pitoňákovej, rod. ...................,, nar. ...................,, obaja bytom Toporcerova 

1347/29, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/61, orná pôda o výmere 150 m2 a parc. KN-C č. 1995/219, orná pôda         

o výmere 125 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade                                  

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4791, v bezpodielovom 

spoluvlastníctve manželov Dušana Goceliaka, rod. ...................,, nar. ...................,a manželky 

Márie Goceliakovej, rod. ...................,, nar. ...................,, obaja bytom Toporcerova 1327/17, 

060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/62, orná pôda o výmere 139 m2, parc. KN-C č. 1995/117, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 16 m2 a parc. KN-C č. 1995/220, orná pôda o výmere 102 m2,         

v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 3058, vo vlastníctve Glórie Sojákovej, rod. ...................,,               

nar. ...................,, bytom Martina Lányiho 1348/5, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/63, orná pôda o výmere 170 m2, parc. KN-C č. 1995/146, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 8 m2 a parc. KN-C č. 1995/221, orná pôda o výmere 129 m2 ,             

v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade v Kežmarku, katastrálnom 

odbore na liste vlastníctva č. 4792, vo vlastníctve Ondreja Chamillu, rod. ...................,,                 

nar. ...................,, bytom Garbiarska 1442/15, 060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

- parc. KN-C č. 1995/69 orná pôda o výmere 146 m2 a parc. KN-C č. 1995/222, orná pôda           

o výmere 128 m2, v katastrálnom území Ľubica, zapísaných na Okresnom úrade                                   

v Kežmarku, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 4793, vo vlastníctve                            

Júlie Tatranskej, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Generála Štefánika 1200/7,                 

060 01 Kežmarok, v podiele 1/1,  

v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení stavby a to dĺžkou elektrickej 

prípojky a jej 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 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 89/2023 

 

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-E č. 6697/3, ostatná plocha o výmere 20 809 m2, 

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

 

- strpieť umiestnenie a uloženie inžinierskej siete – STL pripojovací plynovod k stavbe 

„STL PP + zmena osadenia HUP a merania zemného plynu“ 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 oprávneného z vecného 

bremena ako vlastníka inžinierskej siete STL pripojovací plynovod, k stavbe „STL PP + 

zmena osadenia HUP a merania zemného plynu, Tatranská mliekareň,                                                   

Nad traťou 26, Kežmarok“ a  to spoločnosť Tatranská Mliekareň a.s., IČO: 31654363,              

Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, v rozsahu geometrického plánu vyhotovenom po ukončení 

stavby a to dĺžkou STL pripojovacieho plynovodu a jeho ochranného pásma 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 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 90/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena bezodplatného užívania časti stavby Mestskej športovej haly 

Vlada Jančeka na ulici Nižná brána 2250, Kežmarok, pod názvom „Rekonštrukcia 

Spoločensko – športového centra, Kežmarok“ - malá športová hala so zázemím pre 

uskladnenie športového náčinia, šatňami športovcov a zariadení na osobnú hygienu, ktorá je 

rozčlenená do objektov podľa situácie pôdorysu prízemia z projektovej dokumentácie 

„Rekonštrukcia: zníženie energetickej náročnosti spoločensko-športového centra Kežmarok 

– doplňujúce služby“: 

 

Č. M. 1.26 ŠPORTOVÁ HALA o výmere 369,7 m2 

Č. M. 1.30 CHODBA o výmere 9,28 m2 

Č. M. 1.31 CHODBA+SCHODISKO o výmere 10,30 m2 

Č. M. 1.32 VSTUPNÁ CHODBA o výmere 7,35 m2 

Č. M. 1.53 ŠATŇA MUŽI o výmere 7,38 m2 

Č. M. 1.54 WC MUŽI o výmere 8,33 m2 

Č. M. 1.55 CHODBA o výmere 3,68 m2 

Č. M. 1.56 SPRCHA MUŽI o výmere 16,82 m2 

Č. M. 1.57 ŠATŇA ŽENY o výmere 9,44 m2 

Č. M. 1.58 CHODBA o výmere 4,60 m2 

Č. M. 1.59 WC ŽENY o výmere 8,16 m2 

Č.M.1.61 SPRCHA ŽENY o výmere 11,80 m2 

na účely organizácie športového podujatia, súťaže, stretnutia, turnaja, pretekov alebo iného 

podujatia spojeného s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej 

kultúry, v rozsahu najmenej dve športové podujatia ročne, pričom dĺžka jedného takého 

športového podujatia nesmie presiahnuť tri kalendárne dni a to na dobu určitú 10 rokov odo 

dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Rekonštrukcia 

Spoločensko – športového centra, Kežmarok“, t.j. do 27.10.2032.  

 

Vecné bremeno bude zriadené „in personam“, bezodplatne v prospech organizácií:  

 

1. Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 797 476 

2. Centrum voľného času, Generála Štefánika 1490/47, 060 01 Kežmarok,  

IČO: 37 938 096                            

3. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 1040/19, 060 01 Kežmarok,  

IČO: 36 155 667                             

 



 

4. Súkromná spojená škola, Biela voda, Nad traťou 1342/28, 060 01 Kežmarok,  

IČO: 51 076 438 

5. MŠK Kežmarok, Trhovište 2,060 01 Kežmarok, IČO: 420 834 78 

6. 1. Mestský futbalový klub Kežmarok, Trhovište 2, 060 01 Kežmarok 

IČO: 42 231 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 

 

Uznesenie 

zo zasadnutia MsZ konaného dňa 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 91/2023 

 

Mestské  zastupiteľstvo  v  Kežmarku 

 

s ch v a ľ u j e  

 

zverenie nehnuteľného majetku a to :  

 

stavbu „Revitalizácia vnútrobloku Sever Kežmarok“ v obstarávacej sume 531 758,41 eur do 

správy príspevkovej organizácie mesta Kežmarok Verejnoprospešné služby Mesta 

Kežmarok, Poľná 1, 060 01 Kežmarok, IČO : 42234891 za účelom jeho spravovania 

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 13. 03. 2023 

 

MsZ v Kežmarku prijalo uznesenie č. 92/2023 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Kežmarku  

 

s c h v a ľ u j e 

 

opravu uznesenia č. 418/2022 zo dňa 14.12.2022 tak, že: 

 

pôvodný text v časti 

„Andrei Bobíkovej, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Michalská 923/81,                          

060 01 Kežmarok“ 

 

sa nahrádza opraveným textom 

„MUDr. Andrei Kopečkovej, rod. ...................,, nar. ...................,, bytom Odboje 1063/34,                    

739 32 Vratimov, Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA  

  primátor mesta 

 


