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                                                                                                                  Kežmarok 26. 05 2020

 

                                                                P o z v á n k a 
 

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

 

z v o l á v a m 
 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 01. 06. 2020 o 12.30 hod. 

v Mestskom kultúrnom stredisku na ul. Starý trh v Kežmarku. 

 
Program: 

1. Otvorenie 

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

komisie a určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 

3. Správa o plnení uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kežmarku  

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Kežmarok na obdobie 2. polroka 2020  

5. Správa z vykonanej kontroly 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu mesta Kežmarok za rok 2019 

7. Návrh záverečného účtu mesta Kežmarok za rok 2019 

8. Návrh na odpis pohľadávok 

9. Návrh na schválenie zmeny podmienok poskytnutého prekleňovacieho úveru na projekty – 

„rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Materskej školy, Možiarska 1, Kežmarok“ a „Cyklochodník 

okolo historického centra mesta Kežmarok“ 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie prekleňovacieho úveru  

11. Návrh na schválenie prekleňovacieho úveru na projektu – „Dostavba a rekonštrukcia Zimného 

štadióna v Kežmarku“, Komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na ul. Kostolné 

námestie 16 v Kežmarku s. č. ÚZPF 2606/4“, „Výstavba verejnej prístupnej elektrickej nabíjacej 

stanice v Kežmarku“, „Rozvoj terénnych komunitných a sociálnych služieb“, a „Prestavba 

mestskej tržnice na regionálnu tržnicu“ 

12. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na schválenie investičného úveru 

13. Návrh na schválenie investičného úveru 

14. Návrh na rozdelenie pre ostatné športové kluby mimo MŠK z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 

2020 podľa VZN č. 3/2016 

15. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Kežmarok 

16. Správa o činnosti Mestskej polície Kežmarok za rok 2019 

17. Správa o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS) mesta Kežmarok na roky 2014 – 

2020 za obdobie roka 2019 

18. Návrh VZN mesta Kežmarok č.  .../2020,ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pre 

pohrebiská v meste Kežmarok 

19. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 13/2019 o poskytovaní 

sociálnych služieb   

20. Návrh VZN mesta Kežmarok č .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 

o miestnych daniach 

21. Návrh VZN mesta Kežmarok č .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 11/2019 

o miestnych daniach – poslanecký návrh 

22. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – poslanecký návrh 
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23. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 12/2018 

o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel v znení 

VZN č. 4/2019 a VZN č. 8/2019 – poslanecký návrh 

24. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení VZN mesta Kežmarok č. 11/2018 

o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú 

zriadené na území mesta Kežmarok v znení VZN mesta Kežmarok č. 5/2019 a Všeobecne 

záväzného nariadenia mesta Kežmarok č. 14/2019.  

25. Návrh VZN mesta Kežmarok č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kežmarok č. 6/2017, 

ktorým sa určuje výšky príspevku na činnosť materských škôl, základných umeleckých škôl 

a školských zariadení, ktoré sú zriadené mestom Kežmarok v znení VZN č. 7/2019. 

26. Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2020 

27. Návrh na delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rád škôl 

28. Zmeny a doplnky č. 24/2019 Územného plánu mesta Kežmarok 

29. Návrh na zrušenie Komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv 

30. 1. Návrh na schválenie spolufinancovania a predloženia  žiadosti o nenávratný finančný príspevok,     

   Názov projektu: Moderné technológie 

2. Návrh na schválenie Aktualizácie koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky  Lokálnej      

    nízkouhlíkovej stratégie mesta Kežmarok 

31. Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam  

− Návrh na zriadenie vecného bremena 

a) Ing. Jozef Debre, Suchá hora 1800/38, Kežmarok 

b) VSD a.s., Mlynská 31, Košice 

c) Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 

Kežmarok (stavebný objekt – SO 06 Prekládka VN) 

d) Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 

Kežmarok (stavebný objekt SO.03 Kanalizácia splašková – rekonštrukcia, SO.04 

Kanalizácia dažďová – nová, SO.05 Vodovodná prípojka – rekonštrukcia) 

−   Návrh na prenájom pozemku pod stavbou vo vlastníctve mesta Kežmarok 

− SR, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p, Radničné námestie 8,  

Banská Štiavnica, Organizačná zložka podniku – Slovenský vodohospodársky podnik,  

štátny podnik, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice. 

− Návrh na doplnenie uznesenia MsZ 

a) č. 59/2017, č. 282/2017 - VSD, a. s., Mlynská 31, Košice 

b) č. 158/2017, č. 85/2018 - VSD, a. s., Mlynská 31, Košice 

− Návrh  na zmenu uznesenia 

− č. 219/2018, č. 211/2019 – Bc. Jaroslav Rybovič, Gen. Štefánika 32, Kežmarok 

− Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia  

   – č. 337/2019 – umiestnenie a uloženie vodovodnej prípojky pre bytový dom na 

      ul. Gen. Štefánika 913/23-25 v Kežmarku 

− Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nemocnice s poliklinikou  

pre ARCHIMEDICA, s .r. o., Toporcerova 15, Kežmarok 

− Návrh na prenájom nebytového priestoru – bufetu na letnom kúpalisku. 

− Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Hlavné námestie 3, Kežmarok  

–  Ivan Vanečko, Suenes 8, 77966 Kappel-Grafenhausen, Nemecká spolková republika 

− Návrh na prenájom ľadovej plochy v objekte zimného štadióna pre 

− Hokejový klub mládeže Kežmarok, J. Záborského 21, Kežmarok 

− Mestský hokejový klub, Kežmarok          
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− Návrh na odpredaj časti pozemku podľa geometrického plánu v prospech Jána Blaška 

− Návrh na opakovaný nájom bytov – Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2466/5; Košická 2466/7;  

Košická 2466/9; Košická 2485/11; Košická 2224/12; Lanškrounská 2485/3; Lanškrounská 501/1A; 

− Návrh na nájom bytov – č. 19, Košická 2466/9; č. 6, Lanškrounská 2501/1; č. 20,  

Weilburská 2550/11; č. 18, Lanškrounská 2501/1A; č. 10, Košická 2485/13;  

− Návrh na prenájom rodinného domu na ul. Slavkovská 712/47 v Kežmarku pre rodinu Rastislava Briju s 

manželkou 

32. Rôzne 

33. Interpelácie 

34. Záver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA 

primátor mesta 


