
MESTO KEŽMAROK 
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

Kežmarok, 05.10.2017 

 

P o z v á n k a. 

 
V zmysle § 13 zák. SNR č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskoršíchzmien a doplnkov 

 

z v o l á v a m 
 

 zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku na deň 12.10.2017 o 14:00 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 VZN č. 6/2017, ktorým sa určuje výška príspevku rodičov a iných fyzických osôb na činnosť    

 materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta   
 Kežmarok. 

5. Návrh na zmenu a doplnenie  Zásad hospodárenia s majetkom mesta  Kežmarok.  
6. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2017 rozpočtovým opatrením č. 9/2017. 
7.  Návrh na schválenie Partnerskej zmluvy, spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, Prioritná os 1 programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 

dedičstva cezhraničného územia“  pre projekt: „Obnova starej obchodnej vínnej cesty medzi Mestom 

Kežmarok a mestom Limanowa“  

8. Návrh   na   schválenie, spolufinancovania a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo 
zdrojov EÚ na projekt :  Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti 

na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy v meste Kežmarok pre projekt (pracovný 

názov) 
9. Návrh na zámenu pozemkov – Mesto Kežmarok -  ZAMAZ s.r.o. 
10. Prenájom nebytových priestorov  

a/v Objekte Dr. Daniela Fischera 7  pre LSPP n.o., Kuzmányho 3 , Poprad  
b/v objekte Polikliniky – Hviezdoslavova 27 

- MOBILA, s.r.o. I. Stodolu 15, Kežmarok 
- JEDINMED, s.r.o. Rázusova 8 , Poprad 

11. Návrh na prenájom  bytu č.7, Košická 2224/12 
12. Návrh na opakovaný nájom bytov - Gen. Štefánika 1049/14,  Weilburská 2550/13 
13. Návrh na  predĺženie  nájmu bytu  Priekopa 2322/59A. 

14. Návrh na zmenu uznesenia č. 81/2017 – (oprava chyby v písaní ) 
15. Návrh na zriadenie vecného bremena 

- VSD, a.s. 
- Centroglob – Kežmarok s.r.o. 

16. Návrh na  voľbu člena Správnej rady neziskovej organizácie  Nemocnica Dr. Alexandra. 
17. Rôzne 
18. Interpelácie 
19. Záver 

 
        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 
                             primátor mesta 

 


