
MESTO KEŽMAROK 
Mestský úrad 

Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK 
 

 
Kežmarok 15.01.2015 

 
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 22.01. 2015 o 15.00 hod. 

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

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky 
4. Voľba volebnej a mandátovej komisie 
5. Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Kežmarku 

k 22.01.2015  za kontrolované obdobie roka 2015 a predchádzajúce obdobia 2009 – 2014. 
6. Návrh Primátora mesta na zmenu Zakladateľskej listiny  spoločnosti Lesy mesta 

Kežmarok, s.r.o. 
7. Návrh Primátora mesta na zriadenie dočasnej komisie na prešetrenie sťažnosti.  
8. Návrh Primátora mesta Kežmarok na vymenovanie  riaditeľa  Zariadenia pre seniorov 

a Zariadenia opatrovateľskej služby. 
9. Návrh na voľbu  členov komisií  Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. 
10. Návrh na zmenu zapisovateľky  Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií funkcionárov mesta  pri  Mestskom zastupiteľstve  v Kežmarku. 
11. Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č.1/1996 o podmienkach používania erbu 

mesta. 
12. Návrh VZN č.../2015 mesta Kežmarok, ktorým sa mení a dopĺňa  VZN č. 8/2010 

o udržiavaní čistoty, ochrany zelene a údržby verejných priestranstiev na území mesta 
a verejného poriadku. 

13. Návrh VZN č.../2015 mesta Kežmarok, ktorým sa mení  a dopĺňa  VZN č.6/2014  mesta 
Kežmarok o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie  
motorových vozidiel.  

14. Návrh VZN č.../2015   mesta Kežmarok,  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
škôl a školských zariadení. 



15. Zmena  rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2015  rozpočtovým opatrením č. 1/2015. 
16. Návrh na pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ul. Baštová 8 

v Kežmarku.  
17. Návrh na odpredaj časti pozemku k.ú. Kežmarok – JUDr. Dušan Modranský, Michal Modranský, 

Trhovište 40, 060 01 Kežmarok 
18.  Návrh na prenájom parkovacích miest – Technické služby, s.r.o. Kežmarok, Poľná 1, 060 01 

Kežmarok 
19.  Návrh na zmenu  Zásad hospodárenia s majetkom mesta 
20.  Návrh na zriadenie vecného bremena - Tatranská mliekareň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok – 

„Teplovod“  
21. Návrh na zriadenie vecného bremena - Východoslovenská distribučná a.s., Košice – „Kežmarok, 

ul. Krvavé pole. gen. Štefánika – rekonštrukcia NN a DP“  
22. Návrh zriadenie vecného bremena - Pavol Bjalončík, Rakúsy 173 – „Vodovodná prípojka“ 
23. Rôzne 
24. Interpelácia 
25. Záver 

 
 

 
 

 
    PhDr. Mgr. Ján Ferenčák 

  primátor mesta 


