
MESTO KEŽMAROK 
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 

Kežmarok, 07.02.2018 

 

 

 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 15.02.2018 o 9:30 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. Súhrnná správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za rok 2017. 

5. Návrh VZN  č...../2018, ktorým sa mení VZN č. 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta 

Kežmarok v znení VZN č. 7/2011, v znení Dodatku č. 1 a v znení VZN č. 20/2015. 
6. Návrh na schválenie termínu podávania návrhov na ocenenia mestom Kežmarok. 

7. Návrh na rozdelenie dotácií pre športové kluby z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2018. 

8. Návrh zmeny rozpočtu  mesta  Kežmarok č. 1/2018.  

9. Správa o činnosti komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta. 

10. Správa o plnení  Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Kežmarok pre roky 2014 – 2020  za rok 2017. 

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

EÚ na projekt : Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku. 

12. Návrh na prenájom nebytových priestorov a hnuteľného majetku - záujmové združenie právnických osôb 

Centrum podpory rozvoja okresu Kežmarok.  

13. Návrh na predĺženie nájmu bytu č. 21 v Dome s opatrovateľskou službou v Kežmarku. 

14. Návrh na odpredaj časti pozemkov -  PRIMUM, s.r.o 

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov: 

- Hlavné námestie 3, Kežmarok  -  Ivan Vanečko, Suedens 8, 77966 Kappel-Grafenhausen, Nemecká 

spolková republika 

- Hlavné námestie 46 – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava 

16. Návrh na prenájom časti pozemku pod predajnými stánkami pre KM - Business, spol. s r.o., Lanškrounská 9 

17. Návrh na nájom bytu č. 18, Weilburská 2396/3. 

18. Návrh na opakovaný nájom bytov      - Gen. Štefánika 1049/14; Košická 2374/1; Košická 2466/5 

                                                     Košická 2466/7; Košická 2224/12 

                                  Lanškrounská 2485/3; Lanškrounská 2527/1B 

19. Rôzne 

20. Interpelácie 

21. Záver 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

                           PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

                                     primátor mesta 

 


